SLOVO STAROSTY
Úvodem svého slova bych se rád zmínil o první městské zabíjačce, která proběhla na
začátku března. Děkuji zejména organizátorům za vydařenou akci. Jsem rád, že při hodnocení této
akce jsme se bavili v duchu toho, co uděláme příště lépe a ne o tom, co bylo špatně. S dobou
zabíjaček souvisí také tradiční masopustní průvod, který letos opět uspořádali hasiči. Akce potom
vrcholila v kulturním domě lidovou veselicí za účasti hojného počtu masek. Z vybraných peněz
byli zaplaceni koně, zbytek putuje mladým hasičům. Za hasiče děkuji všem, kteří přispěli
„drobnou“. Bohužel jsem zaregistroval také skutečnost, že peníze se pokoušeli vybírat také
podvodníčci, kteří k průvodu nepatřili. Navíc se snažili vylákat penízky v době, kdy průvod už
dávno odjel. Tím poškodili nejen dárce, ale také masopust jako celek. Snad se to nebude příště
opakovat.
Každoročně předkládám stručný přehled hospodaření města v uplynulém roce. Níže uvádím
údaje za rok 2013. Město hospodařilo s přebytkem, rozdíl mezi celkovými příjmy (45 878 tis. Kč)
a výdaji (39 922 tis. Kč) činil + 5 956 tis. Kč. Rozdíl příjmů a výdajů určených na běžný provoz
města skončil výsledkem + 12 229 tis. Kč, tedy 27 %. Doporučená rezerva je mezi 10-15%. Snaha
o šetrné zacházení s výdaji pramení z předpokladu realizování finančně náročnějších akcí
zateplování a výměny oken v našich veřejných budovách. Ačkoliv do úspor (nebo naopak nákladů
navíc) samozřejmě také vstupují okolnosti, které neovlivníme, např. zimní údržba. V roce 2013
bylo na zimní údržbu rozpočtováno 1 mil. Kč a skutečně bylo vynaloženo 239 tis. Kč. Pro
srovnání v roce 2012 jsme za zimní údržbu utratili 160 tis. Kč, v roce 2011 739 tis. Kč. Pro
úplnost vkládám také tabulku se stavem financí na účtech města.
Přehled hospodaření města k 31. 12. příslušného roku v tis. Kč
2011
2012
běžné příjmy
40 572
35 353
běžné výdaje
37 577
28 943
kapitálové příjmy
1 489
524
kapitálové výdaje
5 637
4 081
celkové příjmy
42 061
35 877
z toho dotace
10 098
5 249
celkové výdaje
43 214
33 024
výsledek hospodaření
-1 153
2 853

2013
45 664
33 435
214
6 487
45 878
9 699
39 922
5 956

Stav financí na bankovních účtech města k 31. 12. příslušného roku v Kč
2011
2012
2013
6 470
3 145
4 809
běžný ČSOB
492 980
1 882 825
7 615 345
běžný ČS
13 880 480
14 005 400
14 085 909
spořící ČSOB
350 938
dotační ČNB
23 162
48 289
47 035
Sociální fond ČS
Celkem
14 403 092
15 939 659
22 104 036

Přehled plnění rozpočtového určení daní k 31.12 příslušného roku v tis. Kč
Název daně
2011
2012
2013
Daň z příjmů FO ze závislé činnosti
4 123
4 224
5 709
Daň z příjmů FO ze samost. výděl. činnosti
329
534
653
Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů
386
456
583
Daň z příjmů právnických osob
4 037
4 472
5 622
Daň z přidané hodnoty
9 577
9 029
11 874
Sdílený odvod VHP (hrací automaty)
186
383
272
Daň z nemovitostí
3 266
3 658
3 310
Celkem
21 904
22 756
28 023
Chtěl bych také informovat o tom, že město získalo prostřednictvím MAS Vladař dotaci na
opravu veřejného osvětlení v Protivci ve výši cca 187 tis. Kč. Tato rekonstrukce bude završením
úsilí vedení města o postupnou modernizaci zastaralého osvětlení ve všech venkovských částech,
kde je osvětlení zřízeno. Můžeme se tedy nyní začít věnovat veřejnému osvětlení v samotných
Žluticích.
Přeji všem krásné jarní dny a požehnané Velikonoce.
Mgr. Bc. Václav Slavík
starosta města

VE ŽLUTICÍCH SE KONALA PRVNÍ MĚSTSKÁ ZABIJAČKA
Pro občany Žlutic ji uspořádalo Lokální partnerství Žlutice, které v obci zřídilo Město
Žlutice s Agenturou pro sociální začleňování.
První březnový den se ve Žluticích konala první městská zabijačka. Tato komunitní akce
ukázala, že ve městě i okolí žijí a pracují velmi šikovní lidé – řezník, místní kapela nebo výchovný
ústav s občerstvením zdarma. Zabíjačka byla pro žlutické také možností pro setkání, popovídání u
dobrého jídla a pití a trávení společného času. Akce se zúčastnilo kolem 400 lidí.
Na organizaci zabijačky se podílely: město Žlutice, Agentura pro sociální začleňování a
další partneři. Úvodní slovo měl starosta Žlutic Václav Slavík. Navázal na něj lokální konzultant
Agentury pro sociální začleňování ve Žluticích Michal Kandler, který hovořil o spolupráci města s
Agenturou a skupině s názvem Lokální partnerství, kterou ve městě Agentura sestavila pro řešení
problémů ve městě. Akce se účastnili i asistenti prevence kriminality Martin Olah a Lenka
Skačanová, kteří už ve Žluticích několik měsíců působí a jsou prvním viditelným výsledkem
spolupráce města s Agenturou. Poděkování za příjemně strávený den patří všem, kteří akci
pomohli uspořádat i vám všem, kteří jste na městskou zabijačku dorazili. Těšíme se na brzké
shledání při další podobné příležitosti.
S dotazy, připomínkami a návrhy se můžete obracet na telefon 725 818 430 nebo na emailovou adresu kandler.michal@vlada.cz.

Služby a kontakty
Cílem služby je aktivně zapojit klienty do
Terénní sociální
řešení
jejich problémů – dluhy, bydlení,
pracovnice města Žlutice

E-mail:
Michaela.cerna@zlutice.cz

Michaela Černá

Tel.:
702 210 720

zaměstnání, sociální dávky, asistence při
jednání na úřadech.

Dluhová poradna Člověk Cílem služby je řešení dluhové
problematiky – oddlužení (insolvence),
v tísni

E-mail:
sona.radakovicova@clovekvtisni.cz

Bc. Soňa Radakovičová

Tel.:
778 406 340

Sociálně aktivizační
služby pro rodiny
s dětmi Člověk v tísni
Bc. Soňa Radakovičová
Bc. Veronika Kunstová DiS

exekuce, dluhy na nájmu, energiích,
komunálních odpadech, dluhy u věřitelů
(banka, nebankovní společnost, debetní
karty apod.), ale také problematika
občanského a rodinného práva.

Cílem služby je zaměření se na rodinu jako
celek, zejména na potřeby dětí - prospěch a
docházku ve škole (vzdělávání), volný čas,
hospodaření rodiny, výchova a péče
rodičů, finanční možnosti rodiny. Součástí
služby je spolupráce s dalšími institucemi školou, výchovným ústavem, dětským
domovem, OSPODem.

E-mail:
sona.radakovicova@clovekvtisni.cz
Tel.:
778 406 340
E-mail:
veronika.kunstova@clovekvtisni.cz
Tel.:
734 428 234

Cílem služby je dohled na bezpečí a
Asistenti prevence
pořádek v rizikových lokalitách vč. škol a
kriminality města Žlutice

Tel.:
605 055 638 Lenka Skačanová

Lenka Skačanová

605 055 639 Martin Olah

Martin Olah

okolí
- předcházení kriminální činnosti
komunikací s občany
- asistence při jednání s Policií ČR
- pomoc seniorům
- preventivní účast na akcích pro veřejnost
a na školách

VZPOMÍNÁME
Dne 6. dubna 2014 si připomeneme nedožité
70. narozeniny paní Anny Veselé.
Všem, kdo si vzpomenou, děkuje manžel a dcery s
rodinami.

***
PODĚKOVÁNÍ
MO ČRS Žlutice děkuje všem sponzorům za dary do tomboly Rybářského plesu.
Za MO Žlutice
Jiří Volf

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA
Konec roku 2013 byl v pečovatelské službě ve znamení „střídání stráží“. Chystala se velká
událost - narození malé Leontýnky. Maminka Veronika se proto šla na její příchod připravovat a
na její místo jsem na čas nastoupila já. Narodila se krásná holčička, ke které všichni ještě jednou
touto cestou moc gratulujeme!
Vánoce a Silvestra jsme v pečovatelském domě oslavili již tradičně s dětmi z MŠ Žlutice. A
byl to zase krásný zážitek. Vystoupení bylo moc hezké, dětičky úžasné. Celé posezení se neslo v
duchu vyprávění, písniček, dobré nálady.
Od začátku roku se v DPS vyměnilo několik klientů, i v terénu nám přibylo několik nových
zájemců o služby. Nás to těší, že nás vyhledávají stále noví klienti.
Také MDŽ jsme oslavili. Jak jinak než písničkou a hezkým vyprávěním. Zazpívat nám
přišly paní Vorlová, Bielová, Kopplerová a Klírová. Nutno podotknout, že jim to pořád zpívá moc
dobře! Dáreček ve formě čteného přednesu přinesl i pan Kroutil a paní Bachmannová pro tuto
příležitost složila básničku, kterou s jejím svolením přikládám.
Všem, kteří se o dobrou zábavu postarali, děkujeme a těšíme se na další setkání.
Marie Balintová, zastupující ředitelka DPS Žlutice, p. o.

STAV KRIMINALITY NA ŽLUTICKU ZA ROK 2013
Obvodní oddělení PČR se rozkládá na ploše 206 km2, s celkovým počtem obyvatel 5 500. V
policejním obvodu je pět obecních úřadů ve Valči, Čichalově, Pšově, Štědré a Vrbici a dva
Městské úřady- v Chýši a ve Žluticích.
Činnost policie je zaměřena, nejen na Žluticku, na plnění úkolů při zajištění ochrany
bezpečnosti osob, majetku, veřejného pořádku, činnost je také zaměřená na odhalování pachatelů
trestných činů a přestupků. Nezanedbatelnou část práce policie zastávají i preventivní aktivity.
Ve spolupráci s kolegy policejního obvodu Bochov prováděli policisté ze Žlutic několik
preventivních akcí, při kterých se podařilo zadržet několik pachatelů trestné činnosti, zvláště pak v
policejní síti uvízli ti řidiči, kteří řídili opilí nebo přes zákaz řízení motorových vozidel. V rámci
preventivní činnosti policista prap. Tymr prováděl osvětové přednášky pro děti i dospělé. V rámci
prevence se zapojili policisté do projektu, který realizuje Agentura pro sociální začleňování.
Policisté spolupracují s asistenty prevence kriminality, společně kontrolují chatové osady,
zahrádkářské kolonie, provádí společný dohled nad veřejným pořádkem ve Žluticích.
Pokud porovnáme nápad trestné činnosti v celém okrese, lze hodnotit stav kriminality na
Žluticku jako průměrný. V porovnání s dvanácti policejními obvody je Žluticko v nápadu trestné
činnosti na pátém místě s počtem 139 trestných činů, které byly na Žluticku spáchané.
Objasněnost případů je 73%, celkem 41 pachatelů skončilo před soudem do dvou měsíců od
dopadení po trestném činu. Přestože počet přestupků stoupl proti roku 2012 o 29 skutků, tedy na
119 přestupků, dopadených a potrestaných pachatelů bylo 79 (66,33%). Zarážející je počet
řidičů, kteří řídili pod vlivem alkoholu. V roce 2012 jich bylo sedm, v roce 2013 osmnáct. Podle
policejních statistik 65,79% řidičů, kteří usedli za volant opilí, mají nad jednu promile. Policisté
se také stále častěji setkávají s řidiči, kteří jsou pod vlivem drog.
K práci policistů žlutického obvodního oddělení také patří pátrání po chovancích místního
výchovného ústavu, kteří, přestože mají soudem nařízenou ochrannou ústavní výchovu, utíkají z
ústavu. Po každém „uprchlíkovi“ z ústavu musí policista vyhlásit pátrání a poté, co je vypátrán a
vrácen do ústavu, policista pátrání odvolává. Jsou však „útěkáři“ chroničtí, a tak práce policie
připomíná nikdy nekončící kruh.
Policisté spolupracují s představiteli obcí a měst v celém obvodě, snaží se spoluobčanům
pomáhat a být tak partnery všech slušných lidí.
Kromě přestupků objasňují také trestnou činnost.
Jeden případ za všechny. Odhalení podvodnice nebylo lehké a policistům trvalo dost
dlouho, než pachatelku podvodu dopadli a usvědčili. Mladá žena – podnikatelka –
zprostředkovávala půjčky peněz. Sama však peníze potřebovala, a proto si některé částky
nechávala pro svoji potřebu. Když na nesrovnalosti její zaměstnavatel přišel, oznámila na policii
loupežné přepadení. Policisté začali případ šetřit a postupně rozplétali klubko lží. Nakonec zjistili,
že žena na podvodech zpronevěřila téměř 2 miliony korun.
por. PhDr. Zdeňka Papežová

OPOZIČNÍ OKÉNKO
Na základě článku Mgr. Janíčka v minulém čísle ZŽ jsme požádali o odborný názor na
rekonstrukci našeho náměstí dva architekty. Jednoho mladého, se silnou vazbou na Žlutice – ing.
Františka Lebedu ml. Druhého zkušeného, na Žluticích nezávislého karlovarského architekta ing.
Richarda Mundila. Oba komentáře zcela vystihují názory níže podepsaných zastupitelů a ti
povedou další jednání s vedením města v duchu obou příspěvků.
Mgr. Helena Plitzová, MUDr. Hana Hnyková,
ing. Jaroslav Růžek, ing. Jaroslav Vojta, Jaroslav Štěrba

VÁŽENÍ OBČANÉ ŽLUTIC
dovolte mi vyjádřit se k situaci Žlutického náměstí, resp. jeho plánované obnovy. Nejdříve
bych rád odcitoval část svého příspěvku z Facebooku, kde došlo k velmi přínosné diskusi okolo
návrhů Atelieru Soukup. Tato však byla odstraněna s odvoláním na přílišnou vyhrocenost a kritiku
zástupců města.
Před rokem jsem tedy k tomuto napsal (příspěvek krátím):
„Předem konstatuji jen to, že nejsem žlutický občan, ale vyskytuji se zde dost dlouho na to,
abych se o místní dění zajímal. V současné době sem již pouze dojíždím za rodiči, ale to dost
pravidelně. O dění kolem revitalizace náměstí se snažím zajímat od začátku i vzhledem ke své
profesi architekta.
Bílým dýmem z kotelny, který nahradil kouř tmavý, bylo osvícené papežské vedení zvoleno
již při předchozím volebním období a tak, jak již bylo napsáno, toto začalo provádět kroky k
úpravě náměstí. To je také to, s čím se v jednotlivých vyjádřeních RM (i když za touto zkratkou
vidím jen názory Libora Janíčka) dokážu plně ztotožnit; Velké náměstí ve Žluticích si prostě
rekonstrukci, revitalizaci, obnovu, úpravu či cokoliv jiného z tohoto neutěšeného komunistického
paskvilu zaslouží.
Ostatní však už tak jasné není.
Plzeňský Atelier Soukup je jistě kvalitní atelier, (…) volba tohoto ateliéru nemusí být krok
vedle. Otázkou je, proč tento krok byl tak jasný, přímý a jediný, tedy zadání jednomu ateliéru.
Návaznost na fungování Libora Janíčka v Plzni a to, že je ateliér plzeňský, se snažím stále
nehledat a přisuzovat jen paranoii.
K prezentovaným návrhům a jejich zhodnocení: Zelená varianta není již tolik špatná, ale
stále velmi střídmá. Velká změna, která se v návrzích uskutečňuje, je samozřejmě pro většinu lidí
trochu šokující, ale není z podstaty ani historie špatná. Nápad se zaznamenáním historických
událostí do kruhů stromů, resp. do jednotlivých propojovacích linek je velmi dobrý. V obou
variantách je však zeleně pomálu. Květena zavěšená na osvětlení není ani v odborné terminologii
považována za zeleň. Velký prostor si navíc zaslouží i jiné prvky a vjemy než jen zelené. Kašna a
morový sloup jsou svým výrazem i historickou hodnotou jistě významnými prvky náměstí, nikoliv

však objemem, kterým by daly náměstí jasnou tvář a mohly by být obklopeny pouze čistou
dlažbou. Vše jsou to samozřejmě subjektivní názory.“
Před rokem jsem se tedy kromě diskuse snažil i zhodnotit prezentované varianty Ateliéru
Soukup. Základní chyba byla především v nevypsání architektonické soutěže na veřejnou zakázku.
Po roce, na základě snahy opozice a vypsání soutěže pro studenty architektury, jsou k
dispozici další návrhy. Tyto je nutné brát mírně s rezervou vzhledem k ambicióznosti mladých
studentů a jejich snaze především zaujmout, nikoliv jen splnit přesně zadání. Konzervativnost a
přílišné lpění na historii od nich nelze očekávat a i podle mého názoru není na místě. Tento
nadhled však - dle mého názoru cíleně – neprokázal Mgr. Libor Janíček ve svém hodnotícím
příspěvku v posledním ŽZ.
Dovolím si zhodnotit varianty svým pohledem. Předem však dovolte, abych jen lehce
polemizoval s hodnocením Mgr. Janíčka. Odmyslím-li si neférovost jeho hodnocení v tom, že měl
jako jediný možnost svůj subjektivní názor prezentovat formou městského zpravodaje, je v jeho
hodnocení několik demagogických až lživých výroků. Soutěž měla být hodnocena buď porotou
jako celkem, což je standardní postup, nebo měl být nechán k vyjádření stejný prostor všem
porotcům. Libor Janíček zneužívá své možnosti projevování na stránkách městského periodika. Z
hodnocení je pak až příliš zřejmá náklonnost k původním návrhům Atelieru Soukup a opačný
postoj ke studentským návrhům.
Hlavní a společné výtky směrem k návrhům jsou pak velmi zavádějící. Odvolávání se na
památkáře je alibistické, neboť každý památkový odbor posuzuje vždy konkrétní návrh a přesné
zobrazení, takže jejich rozhodnutí nelze paušalizovat, natož předpovídat. Norma, která určuje
nutnost zábradlí při změně výškové úrovně, není zavazující a z žádného ze zobrazovaných prvků
není patrné, zda překonává výškovou hranici, která je pro instalaci podmíněna. Navíc je tento
případný požadavek jednoduše řešitelný hned několika způsoby. Podobný stav je i současné
schodiště u kašny a o jeho normálnosti nikdo nepochybuje. Kritizování změny nivelety náměstí je
pak čistým hledáním argumentu proti návrhům, vč. vysvětlování tohoto. Příklady nám budiž nejen
několik velmi kladných hodnocení zahraničních realizací, ale např. i obnovy náměstí ve Voticích,
což je srovnatelné město ve středních Čechách.
Předložené návrhy jsou všechny kvalitní a je škoda, že na stránky ŽZ se nedostala i další
zobrazení, která je více přibližují. Doufám ve velký zájem při jejich vystavení ve veřejných
prostorech.
Žlutický vagón Ondřeje Nováka je možná až příliš odvážným prvkem, který by jistě nebylo
tak nemožné provést. Na tomto návrhu oceňuji především rozšíření plochy před radničním blokem
a její decentní vyčlenění z prostoru celkové plochy náměstí změnou výškové úrovně (nikoliv
zásahem do historického nadloží, ale navážkou). Především však oceňuji přístup k místům na
náměstí navazující. Skvěle řešený prostor za Zámeckou branou zabraňuje průhledu na panelovou
zástavbu. Doba růstu stromu jistě není překážkou, nehledě na možnost zasadit již vzrostlý strom.
Nemyslím si, že by se stromy měly přestat sázet z důvodu jejich dlouhé doby růstu. I řešení
Malého náměstí je velmi zdařilé.
Návrh Zuzany Brunnerové je velmi nápaditý především v jemném roztříštění plochy
náměstí. Změna nivelety náměstí je především u radničního bloku velmi přínosná, navíc
podpořena zbavením automobilové dopravy v tomto místě. Skvělý nápad s modelem města,
sloužícím v tomto místě jako mapa, jen přidává tomuto řešení. Schodiště nad sloupem Nejsvětější
Trojice je sice příliš veliké a zabírá z plochy náměstí přílišnou plochu, jeho charakter však dává
vyniknout dominantě náměstí a umožňuje ji sledovat z jakoby divadelního pohledu, jakož i celou

plochu náměstí. Opět chválím řešení okolních prostor vč. řešení Malého náměstí; nechápu výtku o
naddimenzované dětské prolézačce a už vůbec nechápu, proč v některém místě schodiště vadí a je
„barierou se složitou údržbou a v zimě navíc poměrně nebezpečné místo“ a o pár řádek níže je
chváleno v místě Malého náměstí.
Vítězný návrh Kataríny Šimkové považuji za velmi zdařilý a kromě několika drobných a
především lehce řešitelných výtek za prakticky realizovatelný. Velkou plochu náměstí rozbíjí z
jedné strany stavba kiosku s dětským hřištěm a z druhé nenásilná betonová plata. Tato plní účel
nejen k posezení; zadávají prostor k setkávání, což by mělo být hlavním cílem náměstí města.
Největší plato pak přesně plní účel zadání města. Nedávno proběhnuvší zabijačka na stejném místě
nemusela mít prase visící nakřivo, jakož i kapela a konzumenti se nemuseli bavit ve sklonu.
Autorka pro svůj účel zarovnala nepravidelný tvar náměstí, což jí umožnilo držet čisté linie v jeho
hlavním prostoru, umožňuje citelnější vnímání prostoru a upřednostňuje čistotu koncepce.
Vynikne tak i časová osa spojující hlavní severní a jižní výstup z náměstí. Za nepříliš vhodné
považuji uspořádání parkovacích míst, resp. jejich umístění v návaznosti na silniční komunikaci.
Lavičky a zeleň podél východní komunikace jsou příjemným dokreslením charakteru náměstí.
Závěrem lze tedy konstatovat, že studentská soutěž přinesla mnoho inspirativních nápadů a
myšlenek. Osobně musím zmínit, že mi ve všech prezentovaných návrzích chybí např. prvek vody.
Občasné nedostatky mohou být způsobeny neznalostí prostoru a potřeb, stejně tak nejasným
zadáním ze strany města. Vzhledem k tomu, že již v úvodních podmínkách soutěže bylo uvedeno,
že veškerá autorská práva jsou vyhlášením soutěže ve vlastnictví města, kterýkoliv z kvalitních
nápadů lze tedy zapracovat do výsledného návrhu a případně upravit jakýmkoliv způsobem. Je na
místě spíše pozitivně přejímat, než vznášet pouze kritiku, která je navíc v mnoha ohledech
neoprávněná.
V odkazech na historickou podobu fasád a ulpívání na její nepřekročitelnosti doporučuji
skvělou rešerši ing. Jana Anderleho zpracovanou pro město. A to vč. citace: „Jeho autor si
uvědomuje, že nemá patent na rozum, (…). Předkládané náměty proto spíše prověřují možnosti,
(…) než aby byly míněny jako nepřekročitelná direktiva.“ Přál bych si, aby v tomto duchu
probíhaly diskuse k řešení náměstí a bylo dosaženo toho nejlepšího konečného řešení. Bez ohledu
na dosud nedůstojnou atmosféru polemiky a nekorektnost argumentací.
Ing. František Lebeda

ŽLUTICE - VELKÉ NÁMĚSTÍ
Úvodem: Hodnocení návrhů rekonstrukce náměstí není dost dobře možné bez znalostí
širších souvislostí. Vzhledem k tomu, že jsem však slíbil se k věci nějak vyjádřit, pokusím se o to,
byť se vystavuji nebezpečí, že moje poznámky mohou být zčásti nebo zcela mimo realitu.
Výchozí situace : Malé městečko Žlutice má velké náměstí založené na historickém
obdélníkovém půdorysu. Na rozdíl od mnoha českých historických měst se na náměstí nenacházejí
žádné výrazné architektonické památky. Na náměstí není žádný kostel, radnice je přestavěný

měšťanský dům z 18. století. Pozoruhodný je jedině sloup Nejsvětější Trojice od O. J. Vendy z
počátku 18. století a kašna se čtyřmi vzrostlými lipami. Zástavbu náměstí tvoří nízkopodlažní
obytné řadové domy s minimální občanskou vybaveností a nevalnou architektonickou hodnotou.
Předcházející pokusy o přestavbu náměstí realizací nízkých opěrných zídek, které patrně
měly řešit problém svažitého terénu, se nejeví jako řešení optimální.
Náměstí leží v městské památkové zóně. Je chvályhodné, že město zadalo zpracování
několika studií na dotčené území, jehož současný stav není zcela uspokojivý. Není mi známo, zda
existují nějaké analýzy a vyhodnocení současného stavu a představy města o potřebách a
potenciálech daného území.
Nástin možného postupu prací: Rekonstrukce Velkého náměstí by měla být pojata jako
celková postupná regenerace části památkové zóny. Měly by být provedeny tyto práce:
1. Vyhodnotit kvalitu a kapacity technické infrastruktury - vodovodu, kanalizace,
plynovodu, elektro, spojových zařízení, veřejného osvětlení a pod. včetně přípojek k
jednotlivým domům;
2. Dendrologický průzkum: vyhodnotit, které vzrostlé stromy je možné zachovat, které je
vhodné odstranit z důvodů jejich nevyhovujícího zdravotního stavu;
3. Dopravní řešení: Předpokládá se, že celkovou koncepci obsahuje územní plán města.
Pro prostor vlastního náměstí je třeba určit potřebu parkovacích míst pro rezidenty,
úřady a potenciální návštěvníky při běžném provozu a při různých společenských,
kulturních i komerčních akcích;
4. Posoudit možnosti využití parteru stávající zástavby, případně celých objektů, které se
event. nabízejí k prodeji pro umístění drobných provozoven - pekařství, cukrárny kavárny, řeznictví, švadleny, bistra, trafiky apod.;
5. Posoudit otázku možnosti realizovat na ploše náměstí výstavbu nového objektu s
víceúčelovým využitím pro společenské, kulturní i komerční akce.
Poznámky ke zpracovaným studiím:
1. Studie úprav fasád na Velkém náměstí
Studii považuji za velmi zdařilou. Otázkou je, jak dosáhnout její realizace. Cestou je
průběžná komunikace s majiteli domů a podnícení jejich zájmu o realizaci návrhu nalezením
zdrojů pro finanční podporu ze strany města či jiných zdrojů.
2. Návrh rekonstrukce Velkého náměstí podle Soukup studia s.r.o. z Plzně
Návrh je po výtvarné stránce perfektní, bohužel však formalistický a pro Žlutice absolutně
nevhodný. Centrální prostor Žlutic namísto oživení umrtvuje. Pokud bych se vyjádřil poněkud
neodborně, je návrh "studený jako psí čumák ". Pejskové by si na takovém náměstí spálili všechny
packy, protože by se v letním žáru na kamenné dlažbě neměli kam schovat. Na více než
hektarovém náměstí zachovat pouze čtyři staré lípy a vysadit dvakrát sedm stromků na více než
sto metrů dlouhém náměstí venkovského městečka je skutečně síla.
¨
3. Studentské práce.
Za přínosné považuji návrhy slečny Šimkové a pana Ondřeje Nováka. V obou studiích je
patrná snaha autorů nalézt cestu k oživení náměstí pomocí různých aktivit pro obyvatele města i

jeho návštěvníků. Zabývají se i otázkou organizace dopravy a parkování, členění plochy na
dlážděné a ozeleněné i řešením značných výškových rozdílů.
V obou návrzích se počítá s výstavbou nových objektů, jejichž obsah doplňuje chybějící
funkce jako informační centrum, veřejné WC, kavárnu či sklady mobiliáře pro různé společenské,
kulturní a komerční akce.
Oba návrhy považuji za velmi zdařilé. Návrh slečny Šimkové se jeví jako vyváženější a
jakoby realističtější. Ovšem žlutický vagón Ondřeje Nováka vnáší do prostoru Velkého náměstí
nový prvek, který si zaslouží pozornost. Nejenže obohacuje centrum města o nové funkce, ale
mohl by se stát i magnetem pro zvýšený zájem turistů. Žlutický vagón může někomu připadat
jako příliš extravagantní pro daný prostor, doporučoval bych však, aby tento nápad byl dále
sledován, posouzeno jeho materiálové řešení i celková velikost. (Pro odlehčení: pokud by tato
stavba byla nakonec vybrána k realizaci, našel by se patrně někdo, kdo by se chtěl řetězem
přikovat k bagru, který by začal hloubit jámu pro základy stavby - tak jak se to chystal učinit
bývalý prezident Václav Klaus, pokud by došlo k realizaci chobotnice či blobu Národní knihovny
arch. Kaplického na Letné v Praze).
Závěry a doporučení: Návrhy slečny Šimkové a pana Nováka považuji za vhodný podklad
pro další řešení. Doporučuji, aby se město s nimi spojilo a ve spolupráci např. s jejich pedagogy
pokračovalo v dalším upřesňování koncepce a nakonec i v předprojektové a projektové přípravě.
Před zahájením předprojektové přípravy však je nutné provést práce uvedené v odstavci „Nástin
možného postupu prací“, pokud by ovšem tyto práce nebyly ještě provedeny.
Ing. arch. Richard Mundil

ŠKOLNÍ STRAVOVÁNÍ V DÁNSKU
Jako „zástupkyně“ českých školních jídelen jsem byla spolu s vedoucí ŠJ ve Valči pozvána
panem Veselým z o. s. AREAviva k účasti na části projektu zaměřeného na zdravé stravování dětí
a mládeže EUROPEAN FOOD KIDS. Účastníci projektu pocházeli z několika zemí a to z Dánska,
Německa, Polska a Česka. Tato část se konala 24. – 28.2. 2014 v Dánsku přímo ve škole a školní
jídelně Vestjyllands Hojskole u Ringkobingu.
Tato škola je určena již téměř dospělým studentům a poskytuje kurzy celoživotního
vzdělávání. Škola se zaměřuje mimo jiné na udržitelný rozvoj, ekologii, zdravou výživu.
Školní jídelna je součástí školy a poskytuje celodenní stravování – snídaně, oběd, večeře.
V Dánsku převažuje anglosaský způsob stravování, takže v základním školství školní
jídelny téměř neexistují a žáci si do školy nosí obědové balíčky z domova. Tyto balíčky sestávají z
toastu nebo sendviče, zeleniny a ovoce. Případné teplé jídlo (v našem pojetí) mají žáci až po
příchodu domů z vyučování. Školní jídelny jsou jen na internátních školách s celodenním
provozem. Školní kuchyně hostitelské školy byla technologicky vybavena podobně jako kuchyně
v Čechách. Jen podávání jídla mělo odlišnou organizaci: snídaně, oběd i večeře byly podávány
formou švédských stolů.

Ke snídani byl výběr: ovesné vločky, cereálie, obilné kaše, jogurt, mléko, několik druhů
ovoce, chléb, máslo, džem, sýr – pouze typu eidam, med, arašídová pomazánka. K obědu bylo
vždy několik druhů zeleninových salátů, maso bez těžkých omáček, jako příloha brambory,
polenta, luštěniny, chléb pečený přímo ve školní kuchyni. (Kuchařky se nezdržovaly omáčkami,
pekly chléb a pro přípravu zeleniny a brambor měly ráno k dispozici několik studentů). Teplé jídlo
bylo většinou připravováno v konvektomatu. Večeře podobně jako oběd. Z masa převažovalo
drůbeží maso, ryby. Zaujaly nás nezvyklé a nápadité kombinace v úpravě jídel a využití širokého
sortimentu čerstvé zeleniny a ovoce. Vše bylo připravováno většinou z čerstvých surovin. Pravda
je, že v Dánsku, které nemá ideální podmínky k pěstování a je závislé na dovozu, je kvalitní
zelenina a ovoce dostupnější než u nás. I cena je pro Dány s průměrným platem příjemnější. Hojně
se využívá regionálních potravin.
V rámci programu navštívili účastníci projektu i některé regionální dodavatele surovin pro
školní kuchyni, se kterou spolupracují místní farmáři, kteří dodávají maso, mléko, celozrnnou
mouku. Tyto farmy jsou vedeny v bio kvalitě a používají šetrné metody výroby a zpracování.
Škola má vlastní zahradu, ve které studenti pěstují zeleninu a bylinky. Pokoušejí se i o
jablka, kterým se v Dánsku nedaří tak dobře jako u nás. Po dotazu na krajské hygienické stanici u
nás by zřejmě v tomto byl problém – ze školní zahrady pouze pokud by se zelenina či bylinky
pěstovaly ve skleníku, kam se nemohou dostat kočky ani psi. Pak by tato praxe mohla být
zavedena i v naší škole.
Navštívili jsme také místní mateřskou školu spojenou s prvním stupněm základní školy.
Jednalo se o školku a školu soukromou. Ani zde nebyla školní jídelna, na kterou jsme zvyklí u nás,
ale cvičná kuchyně ve které se žáci seznamují se stravováním v rámci vzdělávání. Bylo zajímavé
vidět, že od školky jsou děti v rámci výuky vedeny ke zdravému přístupu k jídlu i prakticky. Ten
den si připravovaly venku na ohýnku palačinky s ovocem.

Nebyla to výjimka, školka zahrnula přípravu jídel do vzdělávacího programu. Odpovědnost
za skutečné stravování dětí ale v Dánsku leží plně na rodině. Pokud si dítě zapomene doma
obědový balíček od maminky nemá prakticky možnost to napravit. Ve škole jsem neviděla žádný
automat. Dokonce ani v té pro dospělé studenty.
V další škole - škole celoživotního vzdělávání, která je zaměřena na celostní medicínu a
zdravou výživu, jsme dostali příležitost si prakticky vyzkoušet přípravu večeře ze surovin pro
veganskou výživu. Bylo připraveno několik různých jídel: zeleninové saláty, jablečný koláč,
fazole, humus. Přesto, že nejsem veganka ani vegetariánka, jídlo mi moc chutnalo.
Recepty jsem si přivezla domů. Některé suroviny jsou ale v našich podmínkách hůře
dostupné ať už z distribučních nebo finančních důvodů - proto bude nutné některé ingredience
nahradit jinými.
Celkový dojem z pobytu byl výborný i díky perfektní organizaci programu, ochotné
tlumočnické práci manželů Veselých, celkové pohodě a pohostinnosti hostitelské školy. Jsem ráda,
že jsem se mohla projektu zúčastnit. Zároveň jsem si z pobytu přinesla nápady a inspiraci pro svoji
další práci.
Díky mezinárodní sestavě účastníků projektu jsme mohli porovnat přístup státu ke školnímu
stravování v Dánsku, Německu i Polsku. Většinou, pokud v těchto státech vůbec existuje nějaké
školní stravování, rodiče hradí všechny náklady – například v Německu. U nás hradí rodiče pouze
náklady na potravinu, mzdové a režijní náklady hradí prostřednictvím krajů a zřizovatele obce,
stát. Tato informace se setkala u ostatních účastníků projektu s obdivem. I někteří dánští rodiče by
uvítali možnost školního stravování, jaké známe u nás.
Jsem přesvědčena, že české školní jídelny jsou v našich podmínkách vynikající služba
rodičům i dětem a neměly by být odsunuty jen na svoji stravovací funkci, ale měly by plnit v
rámci školy i funkci vzdělávací a výchovnou.
Šárka Švambergová

Střední lesnická škola ve Žluticích je zapojena do projektu „Podpora přírodovědného a
technického vzdělávání v Karlovarském kraji“. Název našeho projektu je „Mapování přírody“. Jde
o spolupráci mezi SLŠŽ a základními školami v Bochově, Toužimi, Žluticích a Bečově nad
Teplou. 17. 3. 2014 proběhl na naší škole první workshop. Přijeli deváťáci ze ZŠ v Bochově. Měli
jsme pro ně připraveny soutěže v poznávání větviček dřevin, hledání v porostních mapách,
poznávání zvěře a jejích stop, poznávání pomůcek lesníka a mechanizátora. Bochovští absolvovali
také orientační běh s indiciemi v areálu školy.
Mirka Posseltová, SLŠŽ

Jana Georgievová u „poznávačky“

Učňové ze 3.M připravili ukázky práce s motorovou pilou

CESTA Z MĚSTA 2014
Tak jako každý rok proběhlo i letos tradiční setkání
členů a příznivců občanského sdružení Cesty z města. Tato
setkání si dávají za úkol koordinovat v regionu ŽlutickoManětínsko-Toužimsko kulturní dění a nabízet vzájemné
služby v oblasti turistického ruchu. Slouží k předání
informací a sdělení novinek z oblasti, která je tak nešťastně
rozdělena hranicí krajů. Na začátku března se sjeli do Toužimi vedoucí informačních center z
okolí, majitelé penzionů, zástupci měst a obcí, podnikatelé, zástupci památkové péče a v
neposlední řadě i referenti karlovarského krajského úřadu.
Na programu byly i krátké prezentace o novinkách ve výše uvedeném regionu. My jsme se
mohli pochlubit naší žhavou novinkou - cyklostezkou Křížková cesta. Jedná se o 20 km okruh
(Žlutice, Pšov, Kobylé, Kolešov, Močidlec, Vladořice, Žlutice) a vede kolem 27 zajímavých míst.
Jedná se většinou o křížky a sochy, které se podařilo za poslední 4 roky opravit, často díky
aktivitě SOVy. Třešinkou na dortu tohoto snažení je vydání letáku, který vytvořili manželé
Nesnídalovi. Tisk zajistila Cesta z Města. A že se leták opravdu povedl, o tom svědčí fakt, že byl
ihned rozebrán. Budeme hledat znovu finanční zdroje k dotisku dalšího množství, aby se dostal
všude tam, kde o něj bude zájem. Ten o naší stezku projevili i zástupci Karlovarského kraje a
přislíbili prezentaci „Křížkovky“ (a tím i Žlutic) v tisku a na webových stránkách kraje.
Velmi zajímavá byla sdělení ostatních účastníků. Například změny a nabízený program v
botanické zahradě v Bečově jsou od loňského roku téměř neuvěřitelné. Nápady z Nečtin by se daly
využít ihned a kdekoliv. Projekt „Manětínská tma“ musí zaujmout každého. Otevření mýdlárny v
Toužimi je skvělý nápad jak z hlediska výroby suvenýrů, tak i atrakce pro turisty. A práci
informačního centra v Toužimi se nedá nic vytknout: příjemná atmosféra, skvělá nabídka
propagačních materiálů z širokého okolí, filmový klub, literární večery, pestré výstavy, zajímavé
besedy, tvůrčí dílny pro všechny věkové skupiny, divadelní představení různých žánrů atd.
Na závěr nechyběla debata o společných problémech a rady, jak je řešit. Proběhla i „burza“
informačních a propagačních materiálů. Celé setkání mi potvrdilo názor, že dámy z Cesty z města
mají skvělé nápady a se svým nadšením a s minimálními náklady dokáží v oblasti kultury a
cestovního ruchu téměř nemožné. Jsou schopné nejen vymýšlet věci nové, ale udržovat i to již
vybudované (značení, altánky, lavičky, informační tabule, mapy, atd.)
Nevím, jestli vedení města Žlutice projeví zájem o nové propagační materiály (před 3 roky
se rozhodlo Cestu z města nepodporovat a na její činnost nepřispívá ani korunu). V každém
případě všechny aktuální letáky i další informace o spolku SOVa můžete nalézt na našich
webových stránkách, které se nám v posledních dnech podařilo dokončit.
Za Spolek okrašlovací Vladař
MUDr. Hana Hnyková
www.sovazlutice.eu

PŘEDNÁŠKA O VOJENSKÝCH OPEVNĚNÍCH
Ve čtvrtek 20. 3. 2014 do Žlutic na pozvání Muzejního spolku zavítal amatérský historik a
badatel, člen Klubu vojenské historie Praha pan Josef Frančík. Ve své přednášce zaujal všech asi
padesát posluchačů svým zaníceným vyprávěním o vojenských opevněních, lidově zvaných
bunkrech, budovaných v Československu těsně před druhou světovou válkou.
Sice vysvětlení pojmu „řopík“ nezaznělo, což je poválečný název bunkrů odvozený od
názvu zadavatele výstavby bunkrů (Ředitelství opevňovacích prací – ŘOP), ale jiných dat zazněl
přehršel. Přednáška byla bohatě doplněna promítaným obrazovým materiálem. Po skončení
dvouhodinové přednášky ještě zbyl prostor pro individuální dotazy podobně zapálených nadšenců.
Petr Brodský
Muzejní spolek Žluticka

Lehké opevnění, vzor 1936 s obnoveným maskováním, foto J. Frančík

POZVÁNKY NA AKCE
Studentské návrhy Velkého náměstí
Vážení občané, rádi bychom pozvali všechny zájemce o problematiku rekonstrukce Velkého
a Malého náměstí do informačního centra a galerie, kde budou až do konce měsíce dubna
vystaveny všechny návrhy řešení zpracované v posledních dvou letech. Bude tedy možné seznámit
se s koncepcí Ateliéru Soukup i s návrhy Kataríny Šimkové, Zuzany Brunnerové a Ondřeje
Nováka z nedávno ukončené studentské ideové soutěže. Samozřejmostí je sešit, kam je možné
napsat připomínky a náměty k jednotlivým návrhům. Těšíme se na vaši návštěvu!
Ondřej Fábera
tajemník Městského úřadu Žlutice

***
Z louže pod okap
Námět komedie pochází z mnoha kauz, které se v posledních letech vyrojily v našem
českém prostředí a které nás zvedají ze židlí. My se ovšem na příběh paní Anděly, majitelky
rozlehlých pozemků, která bojuje o svou pravdu se zastupitelem Heřmanem Korýtkem, díváme s
humorem, vtipem a s nadhledem. On, aby co nejlevněji získal, riskuje život, vloupe se do příbytku
spoluobčanky, je schopen dokonce slíbit i manželství!!! A jí, bezbrannému něžnému pohlaví,
nepomůže letitá přítelkyně Karin, úspěšná makléřka, ale možná mladičký, milý a trochu naivní
"brigádníček" Albert. V realitě je každá zlodějina k pláči. My vám neřekneme, jak náš příběh
dopadne, ale slibujeme, že bude hlavně k smíchu...
Přijďte se pobavit 2. dubna od 20.00 hodin do Kulturního domu ve Žluticích.
Pokud jste navštívili derniéru divadelního představení souboru Žlutičan, čeká vás zvýhodněné
levnější vstupné na výše uvedenou komedii „Z louže pod okap“

***
Okrašlovací spolek Rabštejn nad Střelou si vás dovoluje pozvat na koncert Marty
Töpferové a Tomáše Lišky s kapelou pod názvem Milokraj. Koncert se uskuteční v neděli dne
27. 4. 2014 od 16 hodin v kostele Panny Marie Sedmibolestné v Rabštejně nad Střelou. Vstupné
děti do 15ti let 70 Kč, dospělí 130 Kč. Těšíme se na vás

OZNÁMENÍ
Čerpací stanice ve Žluticích bude z důvodu rozsáhlé rekonstrukce uzavřena od 15. dubna,
případně dříve, pokud dojde k vyprodání zásob pohonných hmot. Stavební úpravy budou trvat dva
až tři měsíce.
Společnost Ventorn Oil děkuje svým zákazníkům za pochopení a věří, že budou řidiči
spokojeni nejen s novou čerpací stanicí, ale i s rozšířením sortimentu.

INZERCE
PRODEJ
Prodám družstevní byt 3+1 po rekonstrukci v Zámecké ulici. Byt možno převést do osobního
vlastnictví. Garáž u domu, zahradní chatka rovněž v blízkosti domu.
Bližší informace na
723 017 966

***
Prodám dveře vchodové plastové a okna, bílá a zlatý dub. Dále plechové dveře do stávající
zárubně a kompletní oplocení - bránu, branku a pletivo. Nové, z neuskutečněné stavby.
Dopravu zajistím.
777 106 709

***
Prodám družstevní byt 4 + 1. Cena dohodou.
776 005 185

KOUPĚ
Koupím garáž ve Žluticích, nejlépe v Purkyňově ulici
777 959 512

PROGRAM KULTURNÍCH
POŘADŮ
DUBEN 2014
Kulturní dům
Středa

2. 4. 20:00

Úterý

15. 4. 14:00

Divadlo Praha - Z LOUŽE POD OKAP
Jde o současnou hru - Už od pradávna se u nás šidilo, kradlo,
podvádělo, uplácelo a dnes tomu není jinak. My se však na
tento problém díváme s humorem a nadhledem. Hrají:
Vladimír Kratina, Dana Homolová, Filip Tomsa Michaela
Dolinová
Posezení pro seniory
Kulturní program- Pavlína Filipovská, Karel Štědrý,
reprodukovaná hudba k poslechu i tanci, občerstvení
SPOZ, Město Žlutice

Galerie
Pátek

4. 4. 17:00

Vernisáž výstavy
obrazy výtvarnice Jany Sedlmajerové „Šperky na stěnu“

Infocentrum
Středa

16. 4. 15:00
18:00

Každé úterý

Tvořeníčko
Dekorace na Velikonoce – pro dospělé i děti
Přijďte si vytvořit dekoraci pod vedením učitelek
M. Sýkorové a J. Zemanové
VU3V

PROGRAM KULTURNÍCH
POŘADŮ
DUBEN 2014 - DOKONČENÍ
Velké náměstí
Středa

30. 4. 16:00

Stavění májky – DSH Žlutice, sraz - slet čarodějnic

Zámecká zahrada
30. 4. 16:30

Čarodějnice - soutěže, disco, opékání buřtů
akce nejen pro děti

22. dubna Den Země, Míša Saláková SLŠŽ

Středa

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