SLOVO STAROSTY
V samém závěru minulého měsíce proběhlo čištění řeky Střely. Úklidu se zúčastnilo asi 70
lidí! Hojná účast mě překvapila mile. Nemile pak nepořádek kolem zahrádek. Přitom jsem měl
pocit, že v minulých ročnících úklidu Střely už bylo vytaháno dost. Ale dokud budeme uvažovat
tak, že moje zahrádka musí vypadat jak z časopisu a všechno nepotřebné patří za plot nebo do
vody, bude pořád práce dost. Všem dobrovolníkům a organizátorům děkuji. Hasiči také provedli v
rámci této akce povodňovou prohlídku řeky a dokumentaci předali městskému úřadu.
Vloni došlo ke spojení základní umělecké školy a základní školy. Přirozené obavy z tohoto
spojení byly záhy rozptýleny a vzájemná bližší spolupráce nese svoje plody. Rád bych zmínil hned
2 akce ZUŠ, které se velmi vydařily. První z nich je nápad uspořádat výchovný koncert pro
základní školu z vlastních zdrojů.

Foto: Alena Adámková
Koncert proběhl v muzeu a výkony žáků umělecké školy byly obdivuhodné. Druhou
událostí byla aktivita paní učitelky Anny Vaňatové, která s žáky z výtvarného oboru připravila
výstavu Svět očima dětí. Vernisáž proběhla v krásně zbudovaném výstavním prostoru vestibulu
ZŠ, který zase připravilo vedení školy. Obě výše zmíněné akce jsou důkazem prospěšné
spolupráce.

Po společném rozhodnutí ředitelů mateřské školy a základní školy byla také ukončena
debata kolem školního stravování a možné spolupráce s firmou Scolarest. Ředitelé se rozhodli
nabídku nevyužít. Všechny zaručené zprávy o této spolupráci jsou tedy nyní, myslím, jasné.
V dubnu byla jmenována nová jednatelka Technických služeb Žlutice sro. Stala se jí paní
Romana Filková, která spolu s dalším uchazečem postoupila do závěrečného kola hodnocení.
Další uchazeč bohužel těsně před koncem výběru z řízení odstoupil.
K další změně, tentokrát na postu starosty, došlo v naší partnerské obci Warmensteinach. Po
jarních volbách do obecního zastupitelstva se stal novým starostou pan Axel Herrmann.
Samozřejmě doufáme v pokračování úspěšně nastartované spolupráce s bývalým starostou
Andreasem Voitem.
V květnu se bude konat Valná hromada Vodohospodářského sdružení obcí západních Čech,
kterého jsme členem. Na ní se bude schvalovat investiční plán pro rok 2015. Jsem velice rád, že
jednou z jeho součástí je akce vodovod Ratiboř, Veselov. Doufám, že plán bude schválen, a příští
rok by se tak obyvatelé zejména Veselova mohli po letech slibů dočkat vodovodu. Vedení města
pro to udělá maximum. Jistě si dovedete domyslet, že do plánu se tato akce nedostala jen tak
sama…
O tom, že v minulém roce jsme požádali o peníze na zateplování veřejných budov, se jistě
ví. Nyní známe již výsledek této snahy. Město bude letos z dotačních peněz zateplovat mateřskou
školu a základní školu (včetně družiny a dílen). Bohužel žádosti na část MŠ (bývalá ZŠ praktická)
a dům s pečovatelskou službou nebyly úspěšné. Tyto žádosti budou přepracovány a podáme je
znovu. Uzávěrka je 30. 4. 2014. Na výsledek podaných žádostí, které se týkají Technických služeb
a hasičské zbrojnice, stále ještě čekáme.
Také v měsíci květnu se budu těšit na společné setkání u městské májky, na hasičské soutěži
nebo na Žlutickém divadelním létě.
Mgr. Bc. Václav Slavík
starosta města

NEJDŮLEŽITĚJŠÍ INFORMACE Z JEDNÁNÍ
ZASTUPITELSTVA MĚSTA A RADY MĚSTA (DÁLE ZM, RM)
V popisovaném období se RM na svém tradičně pondělním jednání sešla osmkrát a
projednala 49 bodů.
Bytové hospodářství a pronájmy
RM schválila pronájem několika městských bytů, a to bytů číslo 1 a 12 v domě Žlutice, Pod
Strání čp. 467 (byty v DPS) v souladu se Zásadami pro pronajímání bytů v DPS Žlutice, dále bytu
číslo 5 v domě Žlutice, Nádražní čp. 318, bytu číslo 1 v domě Žlutice, Hradební čp. 296, bytu číslo
2 v domě Žlutice, Nádražní čp. 297, ve všech případech v souladu se Zásadami pro pronajímání
bytů ve vlastnictví města. Radní schválili žádost o předčasné ukončení nájemní smlouvy v bytu

číslo 1 v domě Žlutice, Hradební čp. 296 ke dni 31. 3. 2014. Naopak RM neschválila úhradu části
nákladů vynaložených v roce 2003 na rekonstrukci městského bytu číslo 1 v domě Žlutice,
Hradební čp. 296.
Radní vzali na vědomí a schválili žádost Pionýrské skupiny Homolka o bezúplatné
zapůjčení pozemku p. č. 220 v k. ú. Mostec v období od 4. 7. 2014 do 3. 8. 2014 za účelem
pořádání letních dětských táborů, ovšem pod podmínkou, že pozemek bude po ukončení tábora
předán v řádném stavu a při pořádání tábora budou respektovány podmínky správce přilehlého
vodního toku.
RM schválila zveřejnění záměru pronájmu části pozemku st. 324 a části pozemku p. č. 330/2
v k. ú. Žlutice, dále části pozemku p. č. 1054/2 v k. ú. Ratiboř u Žlutic, stejně tak i části pozemku
st. 177 v k. ú. Žlutice a části pozemku p. č. 3777/1 také v k. ú. Žlutice. V neposlední řadě bylo
schváleno zveřejnění záměru pronajmout část pozemku p. č. 3780/1 v k. ú. Žlutice za účelem
zřízení zahrádky. Zároveň radní schválili ukončení nájemní smlouvy na pronájem pozemku p. č.
3803 v k. ú. Žlutice (bývalé kluziště).
Městské společnosti a příspěvkové organizace
V popisovaném období vzala RM na vědomí zápis z jednání dozorčí rady společnosti Lesy
Žlutice ze dne 11. 3. 2014 a uložila jednateli společnosti realizovat přijatá opatření.
Radní vzali na vědomí žádost DPS Žlutice o provedení oprav bytů s tím, že se již připravuje
plán oprav a v dohledné době bude zahájena postupná rekonstrukce bytových jader v DPS.
RM, na základě žádosti ředitelky MŠ Žlutice, schválila uzavření školky v období od 21. 7.
2014 do 22. 8. 2014.
Největší změny proběhly ve společnosti Technické služby Žlutice, kdy RM ve funkci valné
hromady společnosti Technické služby Žlutice odvolala pana Aloise Mináře z funkce jednatele
společnosti ke dni 31. 3. 2014 a jmenovala s účinností od 1. 4. 2014 do funkce jednatele
společnosti paní Romanu Filkovou (vítězku výběrového řízení).
RM schválila pokyn ke schvalování účetní závěrky Města Žlutice, příspěvkových organizací
zřízených městem a obchodních společností založených městem ve znění podle návrhu
předloženého Městským úřadem Žlutice. Zároveň ve funkci valné hromady společnosti Technické
služby Žlutice schválila účetní závěrku společnosti za rok 2013 a rozdělení zisku z činnosti
společnosti podle předloženého návrhu.
Péče o památky a kultura
RM vzala na vědomí hodnocení žádostí grantového programu města pro rok 2014 a
schválila poskytnutí jednotlivých grantů podle předloženého návrhu Výběrové komise Rady města
Žlutice.
Stížnosti, petice a jiná oznámení
Během popisovaného období RM vzala na vědomí dopis jednoho z občanů ve věci
dopravního značení v Poděbradově ulici s tím, že osazení požadovaného dopravního značení by
bylo nadbytečné s ohledem na řešení dané situace již stávajícími platnými obecnými právními
předpisy.
Dále RM vzala na vědomí velice nemilou informaci podniku Česká pošta o omezení
provozní doby pošty Žlutice s tím, že s uvedeným omezením nesouhlasí!

Rozvoj města, projekty
Díky spolupráci s Agenturou pro sociální začleňování mohla RM schválit Plán prevence
kriminality města Žlutice na období 2014 – 2015 a zároveň schválit podání žádosti o dotaci v
rámci Programu prevence kriminality na projekt „Žlutice – Asistenti prevence kriminality 2014“.
Dále radní vybrali jako zhotovitele veřejné zakázky „Vytvoření grafické identity a
internetové prezentace města“ společnost Beneš & Michl, jejíž nabídka byla rozšířenou výběrovou
komisí (o zastupitele) vyhodnocena jako nejzajímavější a pro město nejvýhodnější.
Proběhlo také hodnocení výsledků soutěže „Ideové architektonicko-urbanistické řešení
centra města Žlutice - Velké náměstí, Malé náměstí s návazností na přilehlé ulice“ hodnotitelskou
porotou, které RM vzala na vědomí a schválila udělení těchto odměn: za první místo 30 000 Kč
soutěžící Kataríně Šimkové, za druhé místo 20 000 Kč soutěžící
Zuzaně Brunnerové a za třetí místo 10 000 Kč soutěžícímu Ondřeji Novákovi s tím, že
podmínkou pro vyplacení odměny je uzavření licenční smlouvy tak, aby město mohlo s návrhy
dále pracovat.
Radní také vybrali zhotovitele veřejné zakázky „Ekoškolka Žlutice“ uchazeče 23/02 ZO
ČSOP Berkut, jehož nabídka byla Výběrovou komisí vyhodnocena jako nejvhodnější.
Zhodnocení městského majetku a stavební činnost
Městský majetek budou opět zhodnocovat Technické služby Žlutice, radní schválili několik
nabídek, a to na zajištění opravy dešťového žlabu a svodu za objektem Zámecké restaurace,
opravu kanalizace ve dvoře městského domu Smetanova čp. 6 za cenu 16 875 Kč bez DPH.
Dále RM schválila rekonstrukci a rozšíření veřejného osvětlení v Knínicích a ve Žluticích
(Mlýnská – garáže, Nádražní – za tratí, Obránců míru, Čechova, Poděbradova, Purkyňova,
Zámecká – garáže) za celkovou cenu 235 562,66 Kč bez DPH, i tuto zakázku provede společnost
Technické služby Žlutice.
Opravena bude část chodníku v ulici 28. října u čp. 277 za cenu 9 798,50 Kč bez DPH a také
šachta u domu čp. 14 v Hradební ulici za cenu 8 480,50 Kč bez DPH.
Nově bude v objektu radnice vybudována počítačová a telefonní síť za cenu 90 126 Kč bez
DPH od společnosti Geodata.
Užijte si láskyplný 1. máj, Žlutické divadelní léto a řadu dalších nevšedních událostí v
našem městě!
Mgr. Libor Janíček, člen Rady města, SNK Mladí pro Žlutice

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
Žlutická teplárenská, a. s., zve občany města na „Den otevřených dveří“ ve výtopně
v Mlýnské ulici, který se uskuteční v úterý 13. května 2014 v době od 10 do 12 hodin a od 16 do
18 hodin.

OPOZIČNÍ OKÉNKO
Ukázka fungování zastupitelské demokracie ve Žluticích.
dovolte nám, abychom vám dnes nastínili, jak funguje zastupitelská demokracie ve
Žluticích. Jistě jste zaznamenali, že naše město chystá nové webové stránky spolu s novou
identitou. My, opoziční zastupitelé, máme k tomuto projektu výhrady, které vyjádřil jeden z nás
dopisem, viz níže. Nyní nám dovolte malý časový snímek, takže:
27. 1. 2014 zasedá výběrová komise spolu se zastupiteli
30. 1. 2014 dopis, viz níže, se žádostí o projednání na řádném zastupitelstvu
17. 2. 2014 bouřlivá dvouhodinová diskuse na dané téma, která v sále všechny včetně občanů
zdržela
5. 3. 2014 se po zveřejnění zápisu z rady dovídáme, že rada již 10. 2. 2014 vše spustila a naše
veškeré aktivity byly bezpředmětné.
Tak toto je jen malá ukázka našeho vlivu na politické konání a rozhodování ve Žluticích.
A ještě malé doplnění k níže uvedenému článku. V Karlovarském deníku dne 29. 3. 2014 lze najít
rozhovor se starostou Ostrova panem Čekanem o tom, jak jejich město pořídilo nové moderní
internetové stránky za necelých 50 tisíc Kč. Žlutické mají vyjít na 240 tisíc. A nám nezbývá než
čekat, zda rozdíl mezi těmito dvěma ztvárněními bude tak zásadní.
Vážené zastupitelky, zastupitelé, kolegové,
dovolte mi, abych Vás požádal o zamyšlení nad následující problematikou.
Někteří z nás se v pondělí 27. 1. 2014 poprvé seznámili s obsahem, cenou a problematikou
nové soutěže, kterou zorganizovala rada města, tj. „Vytvoření grafické identity a internetové
prezentace města Žlutice“.
Za sebe, a předpokládám, že nejen za sebe, musím konstatovat, že s výsledkem soutěže se
opravdu těžko ztotožňuji. Domnívám se, že částka 460 tis. Kč vynaložená na návrhovou část
identity je pro potřeby našeho města neadekvátní. Pro skutečné využití z navrhovaných řešení
vidím pouze nové webové stránky. Pro srovnání jsem oslovil naše sousední města, kde mají
profesionálního správce městských stránek. Částka za pořízení činila cca 40 tis. Kč a se službami
jsou výsostně spokojeni. Zde stojí za povšimnutí, že zatímco jejich správce obhospodařuje stránky
desítek až stovek měst a obcí, tak v referenčních akcích u vítěze našeho výběru je uvedeno snad
jedno město. Myslím, že ostatní prvky grafické identity naše město v takovém objemu a obsahu,
včetně nového loga, nepotřebuje. Vždyť máme svůj znak, který má svou minulost a identitu, na
kterou jsou naši spoluobčané zvyklí a někteří snad i hrdí. Při představě, kolik bude stát faktická
realizace navrhovaných řešení, mi běhá mráz po zádech a nebojím se odhadnout částku v řádu
milionů. Zde již slyším starostu, jak říká své tradiční, vždyť nevíme, kolik to bude stát. Přesně to
samozřejmě nevíme, ale „projekční“ cena vždy přímo souvisí s cenou realizace a já si dovolím ze
svých zkušeností ve stavebnictví tuto částku odhadnout.
Naposledy jsem se odvážil oslovit vás všechny před projednáváním rozpočtu s požadavkem
na starostu Mgr. Slavíka, zda by bylo možné sestavit investiční plán města pro letošní rok. U
starosty jsem s tímto požadavkem neuspěl, protože by to mohlo být zneužito ve zpravodaji opozicí
ke štvavým článkům. Sice nevím jak, ale budiž, i když s takovýmto přístupem jsem se za dvacet let
svého pracovního života setkal asi třikrát, ale to odbočuji. Jestliže byla obava z případného

článku ve zpravodaji, musím konstatovat, že stejně jako jsem se snažil ve zpravodaji vyvinit jak z
problematiky utajeného zadání náměstí, tak i dopravního řešení, budu muset učinit stejně i v této
záležitosti, s kterou nesouhlasím.
Proto prosím vás, kteří máte vliv, prodiskutujme danou problematiku na řádném
zastupitelstvu 17. 2. 2014 a nečiňte do té doby žádná nevratná opatření. Myslím, že byste mohli
vzít v úvahu i skutečnost, že letošní rok je rokem volebním. Nebo snad chcete danou problematiku
ještě letos převést do fyzické podoby, tj. utratit za nové informační systémy, reklamní bannery a
billboardy předpokládané miliony? Nevím, jak potom budeme, zde píši záměrně budeme, neboť
lidi nás chápou všechny, jako ty, kteří jsou „tam u toho“, tyto kroky obhajovat před našimi
spoluobčany, kteří dnes a denně musí chodit po chodnících jaké všichni známe.
Tento článek píši v dobré víře, že ještě není vše ztraceno a dané záležitosti půjde úspěšně
vyřešit.
S přáním hezkého dne
30. 1. Jarda Růžek
Za opozici: Ing. Jaroslav Růžek, Jaroslav Štěrba,
Ing. Jaroslav Vojta a MUDr. Hana Hnyková

OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB
Oznamujeme všem voličům s trvalým pobytem na území města, že volby do Evropského
parlamentu se uskuteční v pátek 23. května 2014 od 14 do 22 hodin a v sobotu 24. května 2014
od 8 do 14 hodin.
Místem konání voleb ve volebním okrsku 1 je Školní družina ZŠ Žlutice, Poděbradova
416 pro voliče přihlášené k trvalému pobytu v části města Žlutice v ulicích Nádražní, Vítězná,
Poděbradova, Na Výsluní, Mlýnská, Chýšská, Hradský dvůr, Lomnice, Pod Strání (č. p. 467, 468,
502, 503, 504, 505, 506).
Místem konání voleb ve volebním okrsku 2 je Infocentrum a galerie Žlutice, Velké
náměstí 137 pro voliče přihlášené k trvalému pobytu v částech města Knínice, Protivec, Ratiboř,
Skoky, Verušice, Veselov, Vladořice a Záhořice a v části města Žlutice v ulicích Dukelských
hrdinů, Smetanova, Příkopy, Pod Příkopy, 5. května, 28. října, Purkyňova, Malé náměstí, Velké
náměstí, Žižkov, Sadová, Lipová, Karlovarská, Hradební, Obránců míru, Zámecká, Čechova,
Husova, Jiráskova, Pod Strání (č. p. 500 a 501).
Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České
republiky nebo jiného členského státu EU (občanským průkazem nebo cestovním pasem).
Neprokáže-li uvedené skutečnosti stanovenými doklady, nebude mu hlasování umožněno.
Voliči budou dodány nejpozději tři dny přede dnem konání voleb hlasovací lístky. V
případě nedodání, poškození nebo ztráty hlasovacích lístků může volič obdržet nové
hlasovací lístky v den voleb také přímo ve volební místnosti.

POZOR: Upozorňujeme všechny voliče, že při zápisu volebních okrsků Českým
úřadem zeměměřickým a katastrálním do základních registrů došlo k přehození čísel
volebních okrsků ve Žluticích. Tato změna bude mít vliv na označení hlasovacích obálek
apod. („jednička“ místo „dvojky“ a naopak), umístění hlasovacích místností pro jednotlivé
okrsky však zůstává stejné.
Ondřej Fábera
tajemník MÚ Žlutice

INFORMACE
K VOLBÁM DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU VE DNECH 23.-24. 5. 2014
PRO VOLIČE, KTEŘÍ PŘED VOLBAMI ZMĚNILI TRVALÝ POBYT
Upozorňujeme občany, kteří se přistěhovali až po termínu uzavření části seznamu voličů pro volby
do Evropského parlamentu, na následující informaci:
Pokud hodláte hlasovat ve volbách do Evropského parlamentu, máte tyto možnosti:
1) Pokud máte z vaší původní obce/města vystaven voličský průkaz, můžete volit v jakémkoli
okrsku na území České republiky.
2) Pokud voličský průkaz vystaven nemáte, je třeba doložit potvrzení vystavené vaší původní
obcí/městem o tom, že vás vyškrtli z jejich seznamu voličů. Toto potvrzení vám obec vystaví na
základě vaší žádosti. Požádat lze osobně nebo písemně.
3) Pokud se s tímto potvrzením dostavíte v termínu do 21. 5. 2014 do 16.00 hodin na naši
ohlašovnu, budete dopsán do našeho seznamu voličů a obdržíte informaci o volební místnosti a
hlasovací lístky.
4) Je možné se s tímto potvrzením dostavit přímo do vaší nové volební místnosti podle místa
vašeho nového trvalého pobytu (sdělí vám ji ohlašovna nebo ji zjistíte ze zveřejněných
oznámeních o konání voleb). Hlasovací lístky obdržíte ve volební místnosti.
Městský úřad Žlutice

SBĚRNÝ DVŮR ŽLUTICE
Občané pozor!!! Od 1. 5. 2014 máme nově otevřený sběrný dvůr v areálu Technických služeb
Žlutice. Otevírací doba je pátek 8:00 – 18:00, sobota 8:00 – 14:00.
Odpady dělíme na:
Využitelné – mohou být dále zpracovávány (papír a lepenka. sklo, plasty=PET lahve, folie,
kelímky, kovy, plechovky, hliník, kompostovatelný kuchyňský odpad atd.). Ukládáme do
barevných nádob na veřejných prostranstvích nebo do určených kontejnerů ve sběrném dvoře.
Objemné – nevejdou se do popelnice (starý nábytek, koberce, linolea, umyvadla, toalety,
kuchyňské linky, elektronika, drobný stavební odpad atd.). Odvážíme do sběrného dvora v místě
trvalého bydliště.
Nebezpečné – vykazují nebezpečné vlastnosti, nesmí se vhazovat do popelnice (léky, zářivky,
výbojky, akumulátory, galvanické články=baterie, ledničky a mrazničky, barvy, lepidla, oleje
atd.). Léky můžete odevzdat v lékárně, ostatní pouze do sběrného dvora.
Ostatní - nevyužitelné odpady (mastné obaly od potravin, voskový papír, textil, porcelán,
žárovky, popel, zbytky masa a kostí, tuby od zubních past atd.). Ukládáme do místních kontejnerů
na směsný komunální odpad.
Shrnutí – do sběrného dvora tedy patří:
Objemné odpady - starý nábytek, podlahové krytiny, umyvadla, toalety apod.
Nebezpečné odpady - zářivky, výbojky, akumulátory, galvanické články, barvy, lepidla, oleje,
nádoby jimi znečištěné apod.
Elektrotechnika - nefunkční televize, rádia, počítače, mikrovlnné trouby, ledničky apod.
Důležité - pokud nemáte jak objemný odpad přepravit do sběrného dvora, spojte se s TS Žlutice
na
353 393 333 a domluvte si odvoz dle cenového sazebníku.
Rozpis termínů přistavení kontejnerů pro svoz velkoobjemového, nebezpečného a bioodpadu:
víkend 3. - 4. 5. 2014 - Knínice, Veselov, Ratiboř, Verušice
víkend 10. - 11. 5. 2014 - Vladořice, Protivec, Záhořice
víkend 17. - 18. 5. 2014 - Žlutice - Žižkov, Zámecká ul., Mlýnská
víkend 24. - 25. 5. 2014 - Žlutice - Velké náměstí, Lomnice, Vítězná
Do obcí budou přistaveny hnědé kontejnery na bioodpady, do kterých patří tráva a zahradní bio
odpad. Do těchto hnědých kontejnerů prosíme nevhazujte nebezpečný odpad, pneumatiky,
velkoobjemový odpad, součásti vozidel a jiný domovní odpad.
O dalších termínech přistavení kontejnerů na velkoobjemový odpad budete průběžně informováni
prostřednictvím Žlutického zpravodaje a místního rozhlasu.
Děkujeme. Město Žlutice a Technické služby Žlutice, s.r.o.

VZPOMÍNÁME
Dne 25. 5. 2014 by bylo 90 let Marii Balintové.
Odešla nám 1. 6. 1987. Maminko, bylas bohatstvím,
za které není náhrada. Kdo jste ji měli rádi,
zavzpomínejte s námi. Děkujeme.
Josef, Marie, Věra a Láďa s rodinami

PODĚKOVÁNÍ
Srdečně děkujeme paní Lence Kolihové za nález a vrácení naší želvy Bětky. Homolkovi

BLAHOPŘEJEME, MÍŠO…
Střední zemědělská škola získala titul
„MISTR REPUBLIKY VE FINANČNÍ GRAMOTNOSTI“
Již třetím rokem se žáci 1. – 4. ročníku naší školy zúčastnili soutěže ve
finanční gramotnosti, kterou pro školní rok 2013/2014 vyhlásilo
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a obecně prospěšná
společnost Finanční gramotnost o.p.s.
Školní kolo proběhlo v měsících září – prosinec a tři nejúspěšnější žáci naší
školy postoupili jako soutěžní tým do okresního kola, kde se umístili na
prvním místě, a zajistili si tak postup do kola krajského. Vítězné týmy z
těchto kol postoupily do finálové celostátní soutěže. Náš soutěžní tým ve složení: Adam Zoglauer,
Michaela Kaňková a Richard Stöhr byl úspěšný i v krajském kole, a tak následovala pečlivá
příprava na kolo celostátní, které se uskutečnilo
2. dubna 2014 v historickém areálu EMAUZY v Praze.
O titul „Mistra republiky ve finanční gramotnosti“ přijelo soutěžit čtrnáct vítězných týmů z
krajských kol. Soutěžící přijeli podpořit zástupci MŠMT a i guvernér ČNB, Ing. Miroslav Singer
PhD.
Nejdříve proběhla 2 semifinálová kola a 2 nejlepší týmy z každého semifinále postoupily do
finále. Náš soutěžní tým v semifinálovém, ale ani ve finálovém kole nepochybil, jeho odpovědi
byly všechny správné a velmi rychlé.
Každý z členů soutěžního týmu získal titul „Mistr republiky ve finanční gramotnosti“ a odnesl si
hodnotné ceny.
Soutěžícím, studentům 4. ročníku A. Zoglaeurovi, M. Kaňkové a R. Stöhrovi, děkujeme za
pečlivou přípravu a vzornou reprezentaci školy na celostátní úrovni.
Zdeněk Perlinger, ředitel

PREVENCE
RADY SENIORŮM
JAK SE VYHNOUT PODVODU
Kriminalita na seniorech je zvláště nefér především z
morálního hlediska.
Senioři představují v současnosti pro vědu o zločinu
zajímavou skupinu. Je to dáno prostým faktem –
populace stárne, počet občanů v seniorském věku v
zemích EU roste. S tímto demografickým trendem
souvisí řada konkrétních jevů ve společnosti. Mezi ně
patří i otázky kriminality páchané v období stáří.
Stále platí, že senioři jsou mnohem častěji obětí než
pachateli trestných činů.

Policie doporučuje:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Důvěřujte, ale prověřujte!
Dejte si pozor, ať nenaletíte různým podvodníkům!
Buďte opatrní!
Nevěřte každému, kdo Vás požádá o pomoc, obzvlášť finanční!
Ověřte si informace o žadateli, byť by byla sebereálnější!
Nesdělujte své osobní údaje, žádejte o kontakt na žadatele!
Nedovolte, aby byl na vás činěn nátlak nebo vás žadatel nutil k okamžitému a rychlému
rozhodnutí!
Mějte na paměti, že pachatelé zneužívají zranitelnosti a mnohdy naivity starších lidí!
Nedůvěřujte neznámým lidem!
Nesvěřujte cizím osobám své úspory!
Poraďte se s nejbližšími, než dáte peníze člověku, který od vás žádá peněžní „pomoc“!

V případě zjištěného podvodu nebo i jen podezření z podvodu volejte
Policii České republiky!

por. PhDr. Papežová Zdeňka

DO ŽLUTIC V KVĚTNU ZAVÍTÁ AUTORKA „ŠMEJDŮ“
Ve Žluticích začíná od května preventivní program pro seniory. Na projekci
dokumentu o agresivních prodejcích dorazí filmařka Silvie Dymáková, která rok v převleku
navštěvovala akce, kde se důchodcům vymývají mozky. Vedle autentických záběrů z
předváděcích akcí a výpovědí poškozených seniorů přináší dokument i pohled psycholožky,
právníka a dalších odborníků.
V úterý 15. dubna se uskutečnilo Setkání se seniory v kulturním domě ve Žluticích.
Přibližně pro stovku občanů připravil místní Sbor pro občanské záležitosti kulturní program s
Pavlínou Filipovskou a Karlem Štědrým. Michal Kandler z vládní Agentury pro sociální
začleňování představil společně se starostou Slavíkem několik zajímavých akcí v rámci programu
„Žlutice bezpečné pro seniory“, které se uskuteční v učebních prostorách Výchovného ústavu ve
Žluticích.
V pondělí 26. května zde můžete od 15:30 zhlédnout film „Šmejdi“ a přijít diskutovat s
autorkou Silvií Dymákovou. Snímek zachycuje skrytou kamerou předváděcí akce pro seniory a
praktiky prodejců na populárních zájezdech s obědem zdarma.
Další akce v červenci a srpnu budou zaměřeny na osobní bezpečí seniorů (s ukázkou
zabezpečovací techniky) a na domácí násilí. Ke každému tématu jsou pozváni zajímaví hosté a
odborníci, kteří budou s návštěvníky diskutovat. Na všech akcích bude připraveno zdarma
pohoštění od klientů Výchovného ústavu Žlutice.
Další novinkou je, že Město Žlutice opět získalo dotaci z programu prevence kriminality
Ministerstva vnitra na Asistenty prevence kriminality, kteří se uvedených akcí také zúčastní, a
kteří pomáhají od loňského roku zlepšovat bezpečí nejen pro seniory ve Žluticích.

Více informací:
Michal Kandler – lokální konzultant Agentury pro sociální začleňování
Tel: 725 818 430, kandler.michal@vlada.cz
Michal Kandler

ČIŠTĚNÍ ŘEKY STŘELY 2014
V sobotu 29. března proběhlo ve Žluticích čištění řeky Střely. Jednalo se již o 3. ročník a
letos se ho zúčastnilo více než 70 lidí. Vyčistit se podařil úsek od hráze žlutické přehrady až po
čističku a od železniční zastávky Záhořice až po objekt "u zahradníka". Nevyčištěn tedy zůstal
zhruba 1 km řeky, který je ovšem velice znečištěn, zejména na levém břehu, blíže k silnici. Ten
bude třeba co nejdříve vyčistit.
Akce odstartovala v 10:00 a uklízelo se zhruba do 15:00. Poté se dobrovolníci sešli u
loděnice u táboráku, kde bylo připraveno občerstvení. I díky pěknému počasí se u ohně sedělo až
do pozdních odpoledních hodin. Celou akci lze hodnotit jako úspěšnou.
Rádi bychom poděkovali všem, kteří se této akce aktivně účastnili. Děkujeme dětem a
vyučujícím ze Základní školy a základní umělecké školy ve Žluticích, mládeži a vychovatelům z
Výchovného ústavu ve Žluticích, SDH Žlutice, TS Žlutice a také Vodáckému oddílu PRVOK
Žlutice, který se významně podílel na přípravě a realizaci akce. Pokud jsme někoho nezmínili,
nebylo to záměrem, a i tomu děkujeme!
Město Žlutice

POČASÍ – KVĚTEN 2013 – ŘÍJEN 2013
Počátek května 2013 naznačoval podle údajů meteorologů vyšší úhrny srážek a vzrůstající
denní teploty. Srážky byly v květnu skutečně vyšší, až nadprůměrné (88,6 l/m2). Jako vždy se
objevily ranní mrazíky, které i k tomuto měsíci patří, ale žádné rozsáhlejší škody nezpůsobily.
Bouřky byly zaznamenány dvakrát vzdálené a jedna místní, a to 19. 5. s úhrnem srážek 10 l/m2.
Teplotní průměr 20 °C byl pro zahrádky i zemědělce přijatelný.
Červen překvapil svými nadprůměrnými srážkami, což vyústilo v povodně, hlavně na
Vltavě a Labi. Povodně byly spojeny s obrovskými škodami na majetku, ale i půdě. Regulace
přehrady byla nutná i zde, společně s ochranou povodí Střely dobrovolnými hasiči. Úhrn srážek
byl celkem 112,9 l/m2. 9. června ráno bylo naměřeno dokonce 28,5 l/m2 za 24 hodin.Tento měsíc
byl teplotně v průměru léta. Maximální teplota byla naměřena 12. 6., a to 30-33 °C. Změna přišla
24. 6., kdy teploty poklesly na 19 °C.
Červenec lze hodnotit jako měsíc sucha. Teplotně byl ale na dobré úrovni. Děti i
„dovolenkáři“ si přišli opravdu na své. Teplota se pohybovala kolem 26-28 °C. Poslední dny
měsíce se vyšplhala až na tropické hodnoty kolem 33-35 °C. Noci byly též neobvykle teplé.
7. července byla o půlnoci na stanici naměřena teplota 24 °C. Takovéto noční teploty byly
zaznamenány celkem čtyři. Ochlazení přišlo koncem měsíce. Bylo doprovázeno prudkými
bouřkami a průtržemi, kdy stanice zaznamenala 10 l/m2, druhý den pak 11 l/m2, a to za necelé dvě
hodiny.

V prvních dnech měsíce srpna teploty opět stouply. Například 3. 8. bylo naměřeno 35 °C.
Zásoby vody z různých přírodních zdrojů mizely. Sucho postihlo zahrádkáře, zemědělce, celou
naši republiku, ale i celou Evropu. Toto období bylo ukončeno studenou frontou od britských
ostrovů. Prudké deště naplnily prázdné zásobárny vodou. Za pouhé dva dny bylo naměřeno
78 l/m2 vody. Celkově se i ochladilo. Teplota spadla na 20 °C. K 31. 8. spadlo 138 l/m2.
V září jsme opět očekávali „babí léto“. Přišlo a trvalo až do 24. 9. s průměrnou teplotou
19 °C. To se ranní teploty pohybovaly kolem 6 °C, v některých lokalitách se dostaly až k nulovým
hodnotám. Koncem měsíce se projevily známky přicházejícího podzimu, nastaly i chladnější dny s
větry. I když se teplota pohybovala kolem 13 °C, pocitová teplota byla nižší. Celkem napršelo
32 l/m2, což byl mírný podprůměr.
Říjen byl až do 10. dne suchý, „babí léto“ pokračovalo s průměrnými teplotami kolem
10-16 °C, místy až 19 °C. Byly také zaznamenány vzdálené bouřky. Ale byly již také
zaznamenány minusové teploty. Úhrn srážek byl v průměru nižší – 44 l/m2.
Informace o počasí listopad 2013 – duben 2014 si můžete přečíst v červnovém vydání
Žlutického zpravodaje.
Jaroslav Janouškovec

ČESKÝ SVAZ VČELAŘŮ
Žlutičtí a okolní včelaři se sešli na výroční schůzi v březnu 2014 na tradičním místě – v
Zámecké restauraci.
ZO Žlutice obhospodařuje území od obce Luka až po Chlum. Jde celkem o 57 včelařů a 980
ks včelstev. Včelstev i včelařů ubývá a noví mladí včelaři nenahrazují staré. Málokdo má za sebe
následovníka. Včely nevyhynou, ale včelařů každým rokem ubývá, hlavně z důvodu stáří. Práce se
včelstvy je fyzicky náročná, a čím je včelař starší, tím více péči o včelstva nezvládá.
Podle názoru laiků je včelařství jednoduchá záležitost, ale to je základní omyl. Současné
moderní včelaření je náročné na čas, na praxi včelaře a samozřejmě na průběhu počasí.
Velkou starost dělají současnému včelaři nemoci včel. Veřejnost ze sdělovacích prostředků
ví, že včely hynou /nikoliv chcípají/ po celé Evropě i v USA. Hlavní nemocí je varoasa. Je to
napadení včelstev drobným, téměř neviditelným klíštětem pod názvem „varoa destruktor“. Když
se ve včelstvu přemnoží, včelstvo hyne. Včelař proto musí stav po celý rok sledovat a léčit od jara
do zimy. Je to velmi náročné.
Produkce medu, vosku a propolisu. To jsou hlavní produkty, které nám včely poskytují.
Med se dělí na květový a lesní. Květový je hlavně na jaře, kdy všechno kvete a lesní /tzv.
medovice/ se vyskytuje spíše později v červnu a někdy i ještě déle v srpnu a v září. Oba medy jsou
zdravé a chutné, liší se jen barvou a složením.
Za poslední roky se vžilo kupovat med přímo od včelaře, protože medy v supermarketech
jsou většinou z dovozu a nekvalitní. Každý by měl mít svého včelaře a včas si med u něho
objednat. Cena 1 kg se pohybuje od 100 Kč do 150 Kč. U nás ve Žluticích spíše na dolní hranici

ceny. Včelařskou organizaci vede výbor složený většinou ze starších zkušených včelařů.
Předsedou ZO je pan Vladislav Syrovátka, jednatelem /již téměř 40 let/ Josef Sýkora, zdravotním
referentem pan Pavel Bank a další. Nové volby budou v roce 2015 na jaře.
Mgr. Josef Sýkora
jednatel

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ ŽLUTICE
Během prvního čtvrtletí vyjížděla zásahová jednotka k celkem šestnácti událostem. Jednalo
se o čtyři dopravní nehody, šest požárů a šest technických událostí. Dále pak jednotka absolvovala
cyklické školení velitelů jednotek a družstev na profesionální stanici v Karlových Varech.
Zásahová jednotka se rozšířila o nové dva členy, kteří se během letošního roku zúčastní veškerých
základních školení, a plně věřím, že budou dobrou posilou. Dále probíhá pravidelná odborná
příprava, nechyběl jarní úklid hasičské zbrojnice, o jejímž žalostném stavu jsem již také
informoval. Nechyběla také činnost pro naše město. Jednotka se podílela na mytí komunikací,
čistění kanalizačních svodů, čištění a ročním monitoringu okolí řeky Střely a velikonočním
osvětlení kříže na Nevděku. Ze státních „povodňových“ dotací byly všem členům zásahovky
zakoupeny nové zásahové oděvy, které nahradí ty stávající z roku 2002.
Jak již jsem několikrát ve zpravodaji zmínil, jednou z hlavních priorit naší organizace je
podpora mládeže.

Snažíme se její činnost podporovat také patřičným vybavením, které je samozřejmě
finančně náročné. Díky městskému grantovému programu a naší finanční spoluúčasti jsme letos
zakoupili další novou certifikovanou překážku - konkrétně kladinu. Naši mládežníci se v měsíci
březnu zúčastnili halové soutěže v Toužimi, kde soutěžili ve dvou kategoriích po třech
disciplínách. Mladší kategorie po prvním, šestém a devátém místě skončila celkově sedmá no a
starší kategorie po druhém, desátém místě a diskvalifikaci v poslední disciplíně získala nakonec
místo desáté. Dne 13. dubna probíhaly v Nové Roli zkoušky z odborností. Máme nové tři
preventisty juniory, dva strojníky juniory a pět nových preventistů ve starší kategorii. Veškeré své
nabyté dovednosti budou moci naši mládežníci zúročit na okresním kole hry Plamen, které
proběhne o víkendu 17. - 18. května v Krásném Údolí. Tak držíme palce!

MĚSÍC KVĚTEN BÝVÁ VŽDY U NAŠEHO SPOLKU PLNÝ AKCÍ
A ANI LETOS TOMU NENÍ JINAK
Neděle 4. května:
• od 8:30 hodin v kostele Sv. Petra a Pavla Mše Svatá za hasiče
• 10:00 hodin sejdeme se ve Verušicích na hřbitově, kde zapálíme svíčky za hasiče, kteří již
nejsou mezi námi
• od 11:30 hodin proběhne v hasičské zbrojnici posezení nejen s hasičskými seniory
Sobota 24. května – žlutické náměstí - soutěž v požárním útoku „O pohár starosty města“ s
tímto programem:
• 13:00 hodin – nástup soutěžních družstev
• 13:15 hodin – ukázka požárních útoků našich mládežníků (přípravka, mladší i starší
kategorie)
• 13:45 hodin – zahájení požárních útoků zúčastněných družstev kategorie ŽENY a MUŽI
• cca 17:30 hodin – vyhlášení výsledků soutěže
• 18:00 hodin – večer ještě zdaleka nekončí ….

Přijďte se pobavit, zhlédnout umění našich mládežníků, zafandit si a
podpořit naše soutěžní družstva. Občerstvení zajištěno…
Veškeré další informace nejen o naší činnosti získáte na našich webových stránkách
www.hasici-zlutice.cz a na nástěnce naproti obchodnímu domu Vladař.
Alois Minář
velitel a jednatel SDH Žlutice

NEVDĚK PŘITAHUJE VÁLEČNÍKY I PO 570 LETECH
ANEB BUNKR NA NEVDĚKU
Na východním úbočí vrchu Nevděk, vedle zříceniny hradu Jakoubka z Vřesovic, je
současný vojenský objekt, který vyvolává mnoho dohadů a bývá velmi často narušen zvědavými
návštěvníky.
Pátráním se podařilo zjistit, že se jedná o železobetonový ženijní úkryt (ÚŽ - 6). Tyto
objekty byly stavěny Československou lidovou armádou od 60. let minulého století a jsou určeny
k zabezpečení činnosti pracovníků štábu, k odpočinku nebo pohotovostnímu ukrytí osob za
bojových podmínek. V kombinaci filtračně - ventilačního zařízení a vzduchotěsných tlakových
dveří, zapuštěním pod úroveň terénu a nakrytím předepsanou vrstvou zeminy poskytuje kolektivní
ochranu proti účinkům zbraní hromadného ničení. Objekty byly budovány jako odolné tlakové
vlně do 0,2 MPa (vzniklé jaderným výbuchem), přímému zásahu všech druhů min, granátu a
houfnice 105 mm či výbuchu dělostřeleckého granátu ráže 155 mm do vzdálenosti 1,5 m od
objektu.
Tyto objekty byly stavěny z betonových prefabrikátů, které byly montovány jeřábem na
připravenou základovou desku. Jednotlivé rámy byly mezi sebou fixovány ocelovým drátem 3
mm, celý objekt byl z vnějšku izolován zpravidla PVC folií. Dispozičně se přizpůsobovaly
konkrétním terénním podmínkám a požadovanému účelu využití.
Objekt na Nevděku je armádou veden pod číslem 3077 a byl vystavěn v roce 1971. Nyní je
pro Armádu ČR nevyužitelný a jsou prováděny administrativní úkony za účelem jeho vyřazení z
evidence a majetku armády.
V tomto okamžiku je však objekt na Nevděku stále v majetku armády a Krajské vojenské
velitelství Karlovy Vary se o něj stará a zabezpečuje jej. Naposledy byl objekt opětovně uzavřen
26. února 2014.
Petr Brodský
Muzejní spolek Žluticka

Kresba: Walter Ehm

Přátelé nás, kamenných křížů,
jsem starý kamenný kříž, mé tělo zdobí reliéf krátkého silného meče a stojím v lese
nedaleko Úněšova, severně od Plzně. Teď jsem v řeči nás křížů "jura", ale nebylo tomu
tak vždy. Zvláště těžké to bylo v minulých letech, kdy ponořen v zemi a pokryt silnou
vrstvou klestí jsem nemohl ani pořádně dýchat. Vše se ale, k mé velké radosti, změnilo a
já mohu hrdě stát poblíž lesní cesty. Sluníčko hned zrána zlehka pohladí mou tvář,
právě tu s obrázkem meče. Teď už nejsem zapomenutý, ví se o mně, dokonce sem za
mnou chodí a se mnou se laskají naši kamenokřížoví přátelé. A komu za to vše vděčím?
Dlouho jsem to nevěděl a ani vědět nemohl. Neznal jsem totiž jejich jména, jen tváře
obou kamarádů, Jirky a Pepy. Právě oni mě 7. března 2003 společným úsilím našli, očistili a postavili. Jim chci
poděkovat za své znovuvzkříšení. A jak mohu teď oba zachránce znát? Vždyť už jsem to říkal. Chodí sem za
mnou přátelé a jeden si při fotografování četl v malém notýsku o mé historii. Potom jsme se už snadno domluvili
a Petr slíbil, že jim poděkuje a připojí i mou novou podobiznu. Jirko a Pepíku, mějte se oba dva hezky, ještě
jednou Vám děkuji a když se sem za mnou přijedete podívat, velmi rád Vás uvítám. Však víte, kde teď stojím.
Váš
kamenný kamarád z Úněšova, číslo 0550

KOUZLO KAMENNÝCH KŘÍŽŮ

2x foto: P. Bořil

Kamenné kříže, křížové kameny a kruhové stély - do těchto tří skupin se odborně dělí na
1.500 drobných kamenných památek. Můžeme je potkat na mnoha místech naší země - na návsích,
v parcích, podél silnic a cest, pevně zazděné v masivní zdi i volně položené v neprostupné lesní
houštině. A právě o nich vypráví tato přednáška.
Přednášku pana Ing. Petra Bořila pořádá Muzejní spolek Žluticka dne 22. května 2014
od 17:00 v penzionu Harmonie ve Žluticích.

TIP NA VÝLET - LUKOVÁ U MANĚTÍNA, KOSTEL SV. JIŘÍ
Kostel v sv. Jiří v Lukové patří mezi ohrožené památky. První zmínky o něm pocházejí z
1. poloviny 14. století. Během staletí čelil požárům, nájezdu husitů a nezájmu socialistické
společnosti. Prošel opravami a přestavbami. Ta poslední zásadní byla v polovině 19. století. Po
roce 1968, kdy při pohřbu na truchlící spadla část stropu lodi, byl kostel uzavřen.
Stav kostela v současnosti je stále havarijní.
Před dvěma lety si kostel zvolil pro svou bakalářskou práci pan Jakub Hadrava z Ústavu umění a
designu Západočeské univerzity v Plzni. Jeho rukama vznikla nevšední podívaná. V lavicích sedí
lidé z minulosti. Lidé, pro které bylo toto místo posvátné po dlouhá staletí. Nehybné bílé postavy
by měly přilákat zájem veřejnosti a pomoci při záchraně této památky. Podle slov pana Petra
Koukla se to opravdu začíná dařit. Díky finančním darům návštěvníků kostela a projektu EU se
snad v dohledné době podaří opravit alespoň střechu stavby.
Pan Koukl je jedním ze čtyř celoročních obyvatel Lukové a zájemcům o prohlídku velmi ochotně
otvírá kostel a podává podrobnější informace. Doporučuji mu předem zatelefonovat a domluvit se.
Do Lukové se dojede samozřejmě autem. První možnost je trasa přes Manětín, Újezd a Mezí,
druhá přes Zbraslav a Zhořec. Kdo se rád projde, může nechat auto v Domašíně a do Lukové dojít
pěšky. Je to 1,3 km.
Atmosféra v kostele je opravdu zvláštní. Po setmění některé postavy světélkují. Přesvědčte se!

Bližší informace pan Koukl

606 169 636, www.lukova-kostel.cz.
Tereza Bremová

POZVÁNKA
Chebské divadelní studio Reneta uvádí krimikomedii Sherlock Holmes: Skandál v
Chyších. Stanete se svědky vyšetřování úkladné vraždy, kterou přijede vyšetřovat detektiv
světového formátu.
V sobotu 10. května, zámek Chyše, 17 hodin
Vstupné: 100 Kč při registraci na adrese holmes.reneta@gmail.com (stačí poslat e-mail s
žádostí o lístky a uvést termín), 130 Kč na místě.
Budete pozorovat nejen detektivovy brilantní dedukce, ale v průběhu pátrání se mimo jiné
vmísíte mezi členy sekty Uctívačů světla. Zažijete neuvěřitelné odhalení před koncertem
fenomenální zpěvačky. A vůbec poprvé uvidíte novinku, která změní podobu vyšetřování zločinu:
Holmesův speciální kriminalistický triedr.

LOKET VE ŽLUTICÍCH ANEB DVA V JEDNOM
Nezvyklý titulek je pozvánkou na jedno hudební odpoledne. Koná se v neděli 18. 5. 2014 v
kostele Sv. Petra a Pavla ve Žluticích v 15 hodin. Potěší se tu nejeden příznivec sborového zpěvu.
Po mnoha letech účinkování na festiválku Viva la musica se totiž dva komorní sbory domluvily
na společném koncertu právě zde ve Žluticích – loketský komorní sbor CUBITUS a domácí
ROSA COELI. Oba sbory se orientují na hudbu našich dávných předků, zejména na období
renesanční polyfonie, a oba jsou výsostně komorní. Loketský spřátelený sbor rád jezdívá na
zářijový festival a žlutičtí sboristé se na přátele z Lokte těšívají.
Pro koncertní vystoupení navrhli kolegové z Lokte hudbu vlámského komponisty Orlanda di
Lassa. Nebude to ovšem tvorba jen tohoto velikána hudební historie, nýbrž i hudba jeho
souputníků a ohlas či jeho vliv v našich zemích.
Zveme tedy srdečně všechny přátele a příznivce hudby na odpolední „rendez vous“ s
Orlandem di Lassem a sbory Cubitus a Rosa coeli!
Za komorní sbor Rosa coeli
Petra Vojtová, sbormistryně

PRŮVODCE CELESTINSKÝM PROROCTVÍM V PRAXI“
Město Žlutice vás zve na kulturní pořad „Průvodce Celestinským proroctvím v praxi“, který se
bude konat dne 20. května 2014 od 18:00 v Muzeu – sál v prvním patře.
Jana Sedlmajerová, Hana Czivišová a hlas Otakara Brouska
•
•
•
•
•

Zdá se Vám, že se nám rozpadají vztahy?
Máte pocit, že jsme plni strachu z budoucích událostí?
Cítíte, že ztrácíte stabilitu a nemáte se o co opřít?
Toužíte po změně a nevíte, jak na to?
Myslíte si, že by bylo dobré znát něco, co možná nevíte?

„Bestseller knihy Jamese Redfielda je radou, jak najít nový smysl života v poznání a vedení svého
vnitřního hlasu v souladu se zákony přírody, když se nalézáme ve zdánlivě těžké životní situaci.“
Náš pořad vám nabídne nový úhel pohledu na události ve vašem životě. I zdánlivě neřešitelné
situace mají svá rozuzlení a proto není třeba obávat se nejhoršího….
Radost ze života a láska je na dosah ruky, buďme tedy odvážní.

Něco o Janě: Jana Sedlmajerová vystudovala Grafickou školu v Praze, poté se
věnovala filmovému herectví, hrála například ve filmech Ukradená vzducholoď,
Morgiána, Petrolejové lampy, Paleta lásky, Pan Tau a další. Nyní pořádá veřejné
přednášky, semináře a poskytuje i individuální terapie.

***
Něco o Haně: Hana Czivišová vystudovala Státní konzervatoř v Praze. Věnuje se
činohernímu a hudebnímu divadlu, divadelní produkci a literárně dramatické
tvorbě pro děti. Její hlas znáte z dabingu a komentářů k dokumentárním filmům.
Hrála například ve filmech Čekání na Patrika, Black Easter, Maigret a další.

ZACHRAŇTE ANTILOPY DERBYHO
Antilopa Derbyho je jedna z největších a také nejohroženějších antilop na světě. Díky
pytláctví a ztrátě přirozeného prostředí žije západní podruh antilopy Derbyho ve volné přírodě
pouze v Senegalu, a to v počtu menším než 170 kusů. V roce 2000 byl proto založen záchranný
program v Senegalu. Dnes, po 13 letech práce studentů a odborníků z České zemědělské
univerzity a intenzivní česko-senegalské spolupráce, čítá populace antilop Derbyho v rezervacích
Bandia a Fathala téměř 100 jedinců. Připojte se k její záchraně i Vy! Koupí jakéhokoliv suvenýru s
antilopou Derbyho – veškerý zisk z prodeje jde přímo na záchranný program. Můžete se stát také
členem sdružení Derbianus CSAW, anebo dokonce jeho sponzorem.
Další informace získáte na našem webu: www.derbianus.cz
Poznámka redakce: trička na podporu této antilopy můžete zakoupit v infocentru Žlutice.

INZERCE
PRONÁJEM
Od 1. 5. 2014 pronajmu garáž v ulici Vítězná č. p. 420.
606 183 617
Více informací na

SLUŽBY
Zdarma poradím a pomohu s hypotékou či úvěrem.
Ing. Jaromír Břehový, bankovní specialista v. v., Žlutice.
Na zavolání rád přijedu.
606 735 078

***
Opravy PC, notebooků, tabletů a mobilních telefonů.
Upgrade z Windows XP na Windows 7 nebo Windows 8.
Další služby v oblasti IT.
Tomáš Souček
723 976 234

ŽLUTICKÉ DIVADELNÍ LÉTO
30. 5. – 1. 6. 2014

Pátek 30. 5.
20.00 Žlutičan Žlutice: Chodí Pešek okolo

Sobota 31. 5.
10.00 Mýto: Hrátky s čertem
13.30 Hostouň: Maryša
16.30 Kolofantí Koloveč: Předváděčka
20.00 Horšovský Týn: Šanghaj
22.00 Společenský večer

Neděle 1. 6.
10.00 Hartmanice: Monsieur Amédée
14.30 Závěrečné vyhodnocení

PROGRAM KULTURNÍCH
POŘADŮ
KVĚTEN 2014
Kulturní dům
Středa

14. 5. 20:00

30. 5. – 1. 6.

Chodí Pešek okolo – Jaromír Břehový (premiéra)
Volné pokračování komedie Sborovna
Divadelní soubor Žlutičan
43. Žlutické divadelní léto
Soutěžní přehlídka amatérských divadelních souborů

Galerie
Probíhá výstava Jany Sedlmajerové – „Šperky na stěnu“

Infocentrum
Probíhá výstava Proměny Velkého náměstí
Každé úterý VU3V

Kostel sv. Petra a Pavla
Neděle

18. 5. 15:00

Vystoupení komorního sboru Rosa Coeli Žlutice
společně se sborem CUBITUS z Lokte

Muzeum – I. patro, sál
Úterý

20. 5. 18:00

Celestinské proroctví
Učinkují – Hana Czivišová a Jana Sedlmajerová
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