SLOVO STAROSTY
Úvod mých příspěvků patří pravidelně kulturním akcím, které proběhly v uplynulém měsíci.
Bezesporu nejvýznamnější byl 43. ročník Žlutického divadelního léta. Před soutěžní porotou se
představilo 6 souborů vč. místního divadelního spolku Žlutičan. Nominaci na národní přehlídku do
Vysokého nad Jizerou si odvezl soubor z Horšovského Týna s představením Šanghaj. V rámci
přehlídky se tradičně koná přijetí zástupců souborů u starosty. Tentokrát se tato malá slavnost
konala v muzeu a o nádherný hudební zážitek se postarala Daniela Thaiová a Petr Levanský. Toto
setkání je jednou z mála příležitostí, aby se soubory vzájemně představily a přiblížily svoji činnost.
Jsem rád, že všichni odcházeli příjemně naladěni. Musím také poděkovat organizátorům přehlídky,
kteří si opět vedli na jedničku. Stejně jako při Dětském dnu nebo koncertu skupiny Brutus, která to
zase po letech ve Žluticích pořádně „rozjela“. Velice mě potěšila dobrá návštěva, převážně
místních, a to je dobře.

Díky aktivitě radních se od 28. 6. otevírá nový turistický cíl v našem městě - Pekelné sklepy.
Jedná se o navázání dlouhodobé spolupráce s panem Jaroslavem Stejným, který v minulých letech
zpestřoval čertovskými hrátkami Žlutickou pouť. Historická sklepení ho okamžitě inspirovala k
nápadu zřídit pobočku Muzea čertů také u nás. Návštěvníci se tedy mají určitě na co těšit. Další
informace jsou na www.pekelnesklepy.cz
Vedl jsem také spolu s ostatními starosty okolních obcí a měst jednání s praktickou lékařkou
paní Weilguny. Na schůzce nám bylo vysvětleno, že na část žlutického obvodu je vyčleněn úvazek

0,5, což činí 15 ordinačních hodin. Tyto jsou, podle informace paní doktorky, beze zbytku
využívány. Připustila také, že se občas stane, že nedorazí do ordinace včas. Důvodem je návštěvní
služba poskytovaná po okolí a někdy také akutní případy v terénu. Tento výpadek je kompenzován
prodloužením oficiálních ordinačních hodin tak, aby nikdo nezůstal neošetřen. Sestra je na
pracovišti přesně podle rozpisu. Paní doktorka by také uvítala jakoukoliv zpětnou vazbu od
pacientů prostřednictvím knihy přání a stížností, kterou považuje za dobrý nástroj ke zkvalitnění
služeb. Jednání probíhalo ve velmi věcném duchu, ačkoliv pozice samosprávy je v této otázce
spíše symbolická.
V polovině června byla také uzávěrka 2. kola dotačních peněz v Programu prevence
kriminality MV ČR. Podle plánu jsme se do této výzvy také přihlásili s projektem Volnočasového
klubu pro cílovou skupinu 13-25 let. Klub by měl vzniknout v bývalé vinárně v kempu a z
přidělených peněz by mohl být vybaven (nábytek, internet, stolní fotbal, vybavení zkušebny atd.).
Město by postupně tyto prostory rekonstruovalo. Předpokládá se otevírací doba 3x týdně
odpoledne a v podvečer. Smyslem je nabídnout náctiletým a mladým dospělým smysluplné trávení
volného času bez toho, aby se museli organizovat ve sportovních klubech nebo kroužcích. Sešel
jsem se před podáním žádosti se skupinou mladých lidí, kteří se sami svými nápady podíleli na
konstrukci žádosti. Vidím v nich obrovský potenciál a také chuť něco dělat. Práce je před námi
dost.
Rád bych touto cestou také
poděkoval
sportovcům,
kteří
úspěšně reprezentovali naše město, a
skončila jim dlouhá sezóna. Mám na
mysli nejen dospělé fotbalisty
(postup A týmu do kraje byl před
uzávěrkou zpravodaje na dosah), ale
také všechny mládežnické kategorie.
Radost jistě udělala také 3 družstva
mladých hasičů a jejich historicky
první postup na Mistrovství ČR
bude velkou událostí. Respekt patří
všem trenérům a realizačním členům
týmů.
Závěrem vám, vážení spoluobčané, přeji hezkou dovolenou a dětem školou povinným
parádní prázdniny.
Mgr. Bc. Václav Slavík
starosta města

„ŠMEJDI“ VE ŽLUTICÍCH
MĚSTO ŽLUTICE VE SPOLUPRÁCI S VLÁDNÍ AGENTUROU PRO SOCIÁLNÍ
ZAČLEŇOVÁNÍ ZAHÁJILO PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO SENIORY.
Na první akci jsme v pondělí 26. května za účasti režisérky filmu Sylvie Dymákové
promítali dokumentární film „Šmejdi“. Do učebny Výchovného ústavu Žlutice dorazilo kromě ní
15 seniorů a starosta Žlutic Václav Slavík. Na úvod jsem v krátkosti představil výsledky
spolupráce Agentury s městem Žlutice a o filmu následovala diskuse. Pro návštěvníky akce
připravili výborné pohoštění učni z Výchovného ústavu.
Režisérka Dymáková účastníkům barvitě líčila, jak po dobu jednoho roku v převleku
navštěvovala a skrytou kamerou natáčela, jakým způsobem jsou prodejci schopni „vymývat“
seniorům mozky. Prodejci zamykali účastníky těchto akcí v sálech a pod různými pohrůžkami,
urážkami i psychickým nátlakem včetně nalévání alkoholu je donutili podepsat nevýhodné
smlouvy. Mnoho z nich se tímto dostalo do existenčních problémů, někteří si dokonce sáhli na
život.
Vedle autentických záběrů z předváděcích akcí a výpovědí poškozených seniorů přináší
dokument i pohled psycholožky, právníka a dalších odborníků. Díky filmu se o tuto problematiku
začala zajímat policie, jedna z největších firem v tomto podnikání ukončila činnost v ČR, ubylo
seniorů na předváděcích akcích, a dokonce došlo i ke změně legislativy.
„Paní Dymákovou
jsme pozvali do Žlutic na
preventivní program pro
seniory, kteří se mohou
stát obětmi
nekalých
praktik
některých
obchodníků. Sérií těchto
setkání
chceme
informovat seniory, jak se
v
takových
situacích
bránit, a předcházet tomu,
aby se pokud možno do
takových
situací
nedostávali. Na akci byl
sice menší počet seniorů,
avšak přišli ti, kteří chtěli
o tématu diskutovat, takže
si myslím, že na první akci a navzdory hezkému počasí se akce velmi vydařila“, zhodnotil akci
starosta Slavík.
Další akce na téma Osobní bezpečí seniorů s ukázkou zabezpečovací techniky se bude
konat ve středu 23. července od 14:00 opět v učebních prostorách Výchovného ústavu
Žlutice, za účasti Miloše Hladkého z Technických služeb Žlutice a Zdeňky Papežové z Krajského
ředitelství Policie ČR.
Michal Kandler, Agentura pro sociální začleňování

VE ŽLUTICÍCH BYL PROMÍTÁN FILM CESTA VEN
Organizace Člověk v tísni o.p.s uspořádala s vládní Agenturou pro sociální začleňování ve
čtvrtek 5. června v Penzionu Nad Hradbami ve Žluticích promítání celovečerního filmu Cesta ven
scénáristy a režiséra Petra Václava. Tento film byl v rámci prestižní přehlídky nezávislých filmů
uveden na Mezinárodním filmovém festivalu Cannes 2014.
Před zahájením promítání představili pracovnice v krátkosti neziskovou organizaci Člověk
v tísni o.p.s, která na Žluticku pracuje s rodinami a dětmi a pomáhá lidem, kteří se zadlužili.
Premiéru filmu navštívilo 35 diváků. Film se točil s neherci v reálných lokacích především na
Ostravsku a vypráví příběh mladého páru, který se snaží vést obyčejný a poctivý život, ale naráží
na problémy s dluhy, nezaměstnaností, úřady i předsudky. Po projekci filmu následovala krátká
diskuse s pracovníkem společnosti Člověk v tísni, Štefanem Gabčem, který na přípravě filmu
spolupracoval.
Lucie Hachová

VZPOMÍNÁME
Dne 7. 7. 2014 uplynou již 3 smutné roky,
kdy nás navždy opustil pan Miloš Pilný z
Veselova.
Stále vzpomíná maminka, dcera a bratři s
rodinami.

PODĚKOVÁNÍ
Ráda bych poděkovala paní Marii Ferencové a všem ostatním, kteří jí pomáhají za velmi
povedený dětský den (atrakce, tombolu, malování na obličej, doprovodný program, buřtíky,
pěnu…).
A nejen za něj, ale i za ostatní akce pro děti i dospělé.
S. B.

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA
Uteklo to jako voda a já se opět loučím s pečovatelskou službou. Zpět se vrací paní ředitelka
Veronika Janíčková. Za těch 7 měsíců se událo hodně věcí. Některé byly i ty nejsmutnější, ale to je
život.
Několikrát jsme si poseděli spolu s dětmi z MŠ i ZŠ, oslavili jsme spolu Vánoce, přivítali
jaro.
Velkou radost mám z toho, že se začalo s výměnou vysloužilých kuchyňských linek a
plánují se přestavby jader v bytech tak, aby vyhovovaly potřebám seniorů a lidí invalidních.
Možná by ještě bylo vhodné připomenout, že pečovatelská služba poskytuje služby na
požádání klienta, do bytu vstupujeme pouze na pozvání, ne automaticky každý den.
Nejsme zdravotnické zařízení, pokud se nám nezdá zdravotní stav klienta, s jeho souhlasem
(pokud je při vědomí) voláme lékaře nebo kontaktujeme rodinu. I když klient lékaře odmítá, přesto
rodinu kontaktujeme.
Na závěr chci poděkovat paní ředitelce Janíčkové, že mi dala důvěru a mohla jsem ji
zastoupit.
Velký dík patří také pečovatelkám za perfektní spolupráci - Renatě Hájkové, Míše
Pragerové a Štěpánce Vopatové. Dík patří samozřejmě i naší paní účetní- Heleně Brichtové.
V takovém kolektivu je radost pracovat.
Všem zaměstnancům i klientům pečovatelské služby přeji hodně sluníčka, pohody a zdraví.
Marie Balintová

PREVENCE
PARKOVIŠTĚ
Chování na parkovištích je stále velkým problémem pro nejednoho řidiče. Za loňský rok
řešili dopravní policisté 54 oznámených dopravních nehod na parkovišti.
Protože každý obchodní řetězec řeší parkoviště podle svých potřeb, je nutné připomenout
řidičům několik pravidel chování na parkovištích, a to nejen u nákupních středisek.
• Ohleduplnost a dodržování pravidel na parkovištích platí stejně jako na silnicích.
• Znalost vodorovného i svislého dopravního značení je nutností pro každého řidiče. Na
parkovištích to platí zvlášť.
• Pravidla při vyjíždění z parkoviště nemusí být stejná jako uvnitř parkoviště.
• Přednost zprava platí, pokud není vyznačeno na parkovišti jinak.
• Vodorovná dopravní značka „Žlutá plná čára“ zakazuje zastavit i stát na vyznačeném
místě – to se týká hlavně nešvaru parkování a zastavování před vchody do nákupních
středisek.
• Řidič musí dbát značení při vyjíždění z parkoviště i z místa parkování. Nejen svislá
dopravní značka, ale i vodorovná naznačuje řidiči pravidla chování na parkovišti.
• Je-li vodorovná dopravní značka „Bílá plná čára“ nebo snížená obruba při výjezdu z
parkoviště, musí řidič dát přednost, stejně tak, když je na vjezdu parkoviště označeno
svislou dopravní značkou „P“ - parkoviště.
• Svislé dopravní značení je nadřazené vodorovným dopravním značením.
• Při poškození prázdného zaparkovaného vozidla na parkovišti by měl poškozený být
vždy vyrozuměn o dopravní nehodě, která se stala, byť nedopatřením.
• Odpovědný řidič by se měl k dopravní nehodě a způsobené škodě přihlásit. Může na
poškozeného buď počkat, nebo mu může zanechat vzkaz s kontaktem na sebe.
Usnadní se tak vyřízení škody. Netečnost okolí se nemusí vyplatit. To, co se stalo
druhému majiteli auta, se může stát i vám.
Určitě pak přivítáte ochotného svědka, který si zapsal SPZ vozidla, jehož řidič vám naboural
auto. Je také dobré se přesvědčit, co dotyčný viník nehody napsal na lísteček. Najdou se i
vtipálkové, kteří předstírají, že něco píšou poškozenému, ale načmárají na lísteček hlouposti.
por. PhDr. Zdeňka Papežová

ŽLUTICKÉ DIVADELNÍ LÉTO 2014 – ROČNÍK 43.
Oblastní přehlídka venkovských divadelních souborů 43. Žlutické divadelní léto se v
letošním roce konala ve dnech 30. 5. – 1. 6. 2014. Víkend na přelomu května a června skutečně
odpovídal názvu přehlídky a přivítal divadelní soubory příjemným letním počasím.
Přehlídky se zúčastnilo šest divadelních souborů: DS J. K. Tyl Mýto s inscenací Jana Drdy
Hrátky s čertem, DS Kozina Hostouň s inscenací A. a V. Mrštíků Maryša, DS Kolofantí Koloveč s
vlastní inscenací Martina Volfa Předváděčka, DS při MKZ Horšovský Týn s inscenací Šanghaj ( s
podtitulem: le petit hommage- Jiří Wolker) Vladimíra Zajíce, Hartamanické OD Tyl Hartmanice s
inscenací Alaina Reynauda Monsieur Amadee, DS Žlutičan Žlutice s inscenací Jaromíra
Břehového Chodí Pešek okolo.
Divadelní představení byla tradičně rozdělena do třech dní. Přehlídku zahajovalo
představení divadelního souboru Žlutičan, které sklidilo velký ohlas u domácích diváků.
Odborná porota pracovala ve složení: Rudolf Felzmann, režisér, Děčín (předseda poroty),
Ladislav Vrahovský, režisér, divadelní publicista, Ostrava, František Hromada, režisér, Cheb,
Hana Šková, tajemnice zpč SČDO (tajemnice poroty).
Na návrh této odborné poroty udělili pořadatelé následující ocenění:
Čestná uznání za herecké výkony:
Luděk Civín za roli školníka Sysla v inscenaci Chodí Pešek okolo DS Žlutičan Žlutice
Petr Aubrecht za roli Teofila v inscenaci Hrátky s čertem DS J.K.Tyl Mýto
Václav Rainke za roli Martina Kabáta v inscenaci Hrátky s čertem DS J.K.Tyl Mýto
Jana Pivoňková za roli Maryši v inscenaci Maryša DS Kozina Hostouň
Jana Součková za roli matky v inscenaci Předváděčka DS Kolofantí Kolovek
Jana Nováková za roli Katji v inscenaci Monsieur Amadee Hartmanické OD Tyl
Ceny za herecké výkony:
Jana Konopíková za roli Šárky Hanych v inscenaci Chodí Pešek okolo DS Žlutičan
Divadelní soubor při MKZ Horšovský Týn za kolektivní herectví v inscenaci Šanghaj
Ceny:
Jaroslava Lešková za dramaturgii inscenace Maryša DS Kozina Hostouň
Barbora Bengálová za hudbu k inscenaci Šanghaj DS při MKZ Horšovský Týn
Petr Žák, Petr Lang, Marcela Jeřábková za výpravu k inscenaci Šanghaj DS při MKZ Horšovský
Týn
Hlavní cena:
DS při MKZ Horšovský Týn za inscenaci Šanghaj
Na národní přehlídku Krakonošův divadelní podzim 2014 ve Vysokém nad Jizerou byla
nominována inscenace Vladimíra Zajíce Šanghaj DS při MKZ Horšovský Týn.

Mimo odbornou porotu, představení sledovala i porota divácká ve složení manželů Mikulášových,
která na základě součtu diváckých hlasů z anketních lístků udělila Ceny diváka:
Za mužskou roli si cenu odnesl Ivan Michalík za roli učitele Ivana v inscenaci Chodí Pešek okolo
DS Žlutičan Žlutice.
Za ženskou roli cenu získala Gita Schneiderová za roli Káči v inscenaci Hrátky s čertem DS
J. K. Tyl Mýto.
Diváckou cenu za inscenaci Šanghaj získal DS při MKZ Horšovský Týn.
Západočeská oblastní přehlídka 43. Žlutické divadelní léto se uskutečnila za finanční spoluúčasti
Ministerstva kultury ČR, SČDO, Karlovarského kraje a Města Žlutice.
Poděkování náleží také sponzorům, kteří na realizaci přehlídky přispěli:
Město Žlutice, Firma Solitera, s.r.o., COOP Jednota-prodejna Vladař Žlutice, MAS Vladař o.p.s.,
obec Verušičky, Žlutice 2000, o.s., Miroslav Kincelman, Zdeňka Jánská – Penzion Nad hradbami,
Veronika Šindelářová - Lísalová – Ateliér Q, manželé Lísalovi, Josef Pohankovics – Jatka Žlutice,
Luděk Civín.
Poděkování patří také všem, kteří pomohli pořadatelům k zdárnému průběhu Žlutického
divadelního léta.
Miloslava Hlaváčková

KNIHA JE NÁŠ KAMARÁD
Čtenářská soutěž pro žáky I. stupně základní školy byla proti předešlým ročníkům o měsíc
kratší. Mladí čtenáři jako obvykle měli možnost sbírat soutěžní bodíky za návštěvu knihovny a
také prémie za účast na akcích pořádaných Městem Žlutice pro děti.
Nejaktivnější byli letos ti nejmladší. Třída 1. A paní učitelky Košnářové s velkým bodovým
náskokem doslova převálcovala zbytek prvního stupně, a tak zcela zaslouženě vyhrála slíbený
dort. Mezi dvanácti nejpilnějšími účastníky soutěže, kteří obdrželi nejvíc bodů mezi jednotlivci,
jich bylo z 1. A celkem sedm. V soutěži jednotlivců získala první místo Karolína Chmárníková
ze 4. B, která se konečně po čtyřech letech dočkala vítězství. Vždy figurovala na předních místech,
ale to první jí pokaždé o pár bodíků uteklo, takže letos má za odměnu svůj vytoužený tablet. Na
druhém místě skončila Míša Svobodová z 1. A a na třetím Mikuláš Slavík ze 3. A. Další pořadí :
4. místo Tomáš Svoboda 3. A, 5. místo Nelka Růžková 1. A, 6. místo Vítek Lacina 1. A, 7. místo
Lucka Růžková 1. A, 8. místo Dominika Boková 1. A, 9. místo Emička Minářová 1. A, 10. místo
Veronika Cibulková 3. A a dělené 11.-12. místo obsadili se stejným počtem bodů Jonáš Nohava
1. A a Františka Boková 3. A. Slavnostní vyhlášení výsledků a předávání cen jsme letos opět
situovali do velkého sálu Muzea Žlutice.
Závěrem chci poděkovat všem soutěžícím, také paním učitelkám, které se snažily své žáky
motivovat k návštěvám v knihovně a k četbě. A velké poděkování patří vychovatelkám ve školní
družině Lence Kolihové a Pavle Vodenkové, které s dětmi odpoledne do knihovny docházely.

Všem čtenářům školou povinným i nepovinným přeji překrásné prázdniny, užijte si je ve
zdraví! A jen na konec bych ráda připomněla, že knihovna je otevřena v normálním provozu po
celé prázdniny. Tak pokud budete mít už plné zuby slunce a koupání a výletů, tak nás určitě
navštivte, ono se dobře čte i na dece u vody!
Za knihovnu Míla Hlaváčková

DĚTSKÝ DEN VE ŽLUTICÍCH 2014
Vzpomínku na letošní Dětský den, který se konal v sobotu 7. června, bychom si měli
schovat v paměti na sychravé zimní měsíce. Vedro-vedro- tropy! Horko bylo všem, těm na jevišti i
těm, kteří dorazili do rozpáleného hlediště do Zámecké zahrady, kam je přilákal program
připravený na sobotní odpoledne, který zahájilo vystoupení našich mladičkých i maličkých
mažoretek pod vedením Mirky Vnoučkové a pěveckého sboru Zpěváček pod taktovkou paní
učitelky Michaely Smyslové. A potom byla legrace! Letos jsme pozvali pana Václava Upíra
Krejčího. Jeho představení pro děti od jednoho roku do sta let nese přímo název: A bude legrace!
Celé odpoledne měli návštěvníci o zábavu postaráno. Moderování programu Dětského dne a
diskotéky pro děti se tentokrát ujal pan Jiří Neuman. Soutěže, kolotoče, skákací hrady, malování
obličejů, občerstvení, zmrzlina, cukrová vata – to vše bylo k dispozici. A hlavně byl netrpělivě
očekáván poslední bod programu: hasiči a jejich pěna! Té se děti nemohly dočkat. Tohoto úkolu se
zhostili hasiči z Bochova, které zdržel výjezd k autonehodě. Ale čekání dětem zkrátila ukázka
policejní techniky a atrakce. A když se do sytosti vyřádily v pěně, která je snad trošku schladila,
mohly si vlastnoručně upéct k večeři buřtíka.
Jen je nám líto našeho kamaráda koníčka. Bohužel se před Dětským dnem zranil, a děti
nepovozil. Přejeme mu brzké uzdravení a držíme palce, aby byl v pořádku!
Snad to bylo dobře prožité odpoledne, jen nemuselo být až tak horké. Možná, že to vedro
některé lidičky odradilo, třeba dali přednost bazénu na zahradě a nebo se vypravili na jinou
podobnou akci v okolí, ale přesto, doufám, že většina těch, co dorazili do Zámecké zahrady,
odcházela spokojená.
Na realizaci Dětského dne se podíleli i v letošním roce sponzoři, kterým patří naše
veliké poděkování: Město Žlutice, Firma Solitera, s.r.o., O.P.S. MAS Vladař, obec Verušičky,
Iveta Petříková – HAPAMI, Lékárna ČEDVO, Zdeňka Jánská – Penzion Nad hradbami, Ladislav
Koutný – Restaurace Nad hradbami, Renata Růžková – Papírnictví, Jiří Jirásek – Paliva, Karel
Kroutil ml., Jiří Richter – Restaurace U nádraží, Vladimír Vopat – Autoservis, Květa Sedláčková.
A také moc a moc děkujeme všem, kteří přiložili pomocnou ruku k dílu, byli to: Technické
služby Žlutice, Lesy Žlutice – s.r.o., Jaroslav Zeman, PČR Žlutice, opět náš neoficiální volný
spolek starších dam a mladých dívek ze Žlutic, také děkujeme našemu Sboru dobrovolných hasičů
za zprostředkování pěny od kolegů z Bochova. Za zapůjčení soutěžních rekvizit děkujeme
Mateřské škole ve Žluticích.
Míla Hlaváčková

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ ŽLUTICE
Během měsíce května vyjížděla zásahová jednotka k šesti událostem. Jednalo se o dvě
dopravní nehody (silnice č. 6 u Bošova, dále pak v obci Ratiboř), tři technické události
(vyhledávání ztraceného dítěte v katastru Skoky, otevírání bytu na Velkém náměstí, vyprošťování
nemohoucí osoby v ulici Zámecká) a jeden požár (hospodářská budova v obci Komárov). Počet
událostí se do uzávěrky zpravodaje (18. 6.) vyšplhal v letošním roce na 31.
V roce 2011 absolvovala zásahová jednotka základní roční kurz s následným úspěšným
závěrečným přezkoušením na předurčenost k dopravním nehodám a vyprošťování zraněných osob.
V letošním roce proběhla dne 30. května v Karlových Varech krajská soutěž na události
tohoto typu, které se zúčastnilo šest dobrovolných a sedm profesionálních jednotek z celého kraje.
Šest profesionálních rozhodčích hodnotilo kvalitu poskytnutí první pomoci, taktiku zásahu,
technický postup, jednoduše řečeno, celý způsob jejich konání a souhry, včetně měření času.
Každá jednotka si vylosovala pořadí a tajný scénář nehody, poté si připravila své vybavení, byla
uzavřena do stanu a po ustavení vozidel a figuranta byla její činnost odstartována.
V kategorii dobrovolných jednotek zvítězilo nominované družstvo ze Žlutic, a zajistilo
si tak možnost reprezentovat Karlovarský kraj na mistrovství České republiky, které se
bude konat v roce 2015 v Třinci.
Nic nepřichází samo, a tak se sluší poděkovat za zodpovědný přístup nominovaným, za svůj
volný čas, který věnovali nejen tréninkům, ale i celé přípravě.
A kdo Žlutice vlastně reprezentoval? Václav Slavík (velitel družstva), Pavel Biel (strojník),
Jaroslav Koliha ml. (záchranář) a Petr Levanský (hasič). Dále pak patří velký DÍK lektorovi
tréninků – veliteli stanice HZS Toužim npor. Jiřímu Horníkovi a Luboši Pilnému za poskytnutí
areálu a vyřazených vozidel v obci Veselov.

Dne 24. května proběhla na žlutickém náměstí soutěž „O pohár starosty města“. Trochu si s námi
„pohrálo“ počasí, soutěž přerušila bouřka, ale akce se myslím podařila. Děkujeme všem
spoluobčanům a návštěvníkům, kteří dorazili. Přítomní měli možnost vidět také ukázku požárních
útoků všech kategorií naší hasičské mládeže, žlutické mažoretky a ukázku ze Zumby fittnes.
Naši soutěžáci sice neobhájili vítězství z roku 2013, muži skončili třetí a ženy na místě
druhém, ale nutno podotknout, že letošní ročník Vladařského poháru, do kterého se tato soutěž
také započítává, teprve začíná, a tak jim držme palce.
Sedmého června se soutěžáci vydali na noční soutěž do Lubence, kde se mužům podařilo
zvítězit, a ženy obsadily čtvrté místo.
Naši nejmenší (přípravka) vyrazili 15. června do Sokolova, kde se konalo okresní a krajské
kolo hry Plamen v této kategorii. Soutěžilo se ve třech kolektivních disciplínách (štafeta 4 x60
metrů, štafeta dvojic a požární útok) a v jedné individuální – 60 metrů s překážkami. Soutěže se
zúčastnilo celkem šest družstev z celého kraje, která zúročovala celoroční činnost této kategorie.
Souboje byly velice vyrovnané a o celkovém vítězi v Karlovarském kraji rozhodoval opět požární
útok. Druhé místo v této disciplíně zajistilo našim nejmenším hasičům celkově první místo, a tak s
hrdostí můžeme konstatovat, že naše přípravka je v ročníku 2013-2014 nejlepší v
Karlovarském kraji i okrese!! Nutno ještě dodat, že v jednotlivcích (60 metrů s překážkami)
jsme v dívčí kategorii získali první místo a v kategorii chlapců místo třetí.

Na závěr mého příspěvku jsem si nechal informaci, která opravdu stojí za podrobnější popis.
Naše starší kategorie mladých hasičů si již potřetí za sebou vybojovala postup do krajského kola
hry Plamen. V minulých dvou ročnících obsadila vždy čtvrté místo. Po druhém letošním místě v
okresním kole, které jsem popisoval v minulém příspěvku, byl vedoucími stanoven cíl získat „na
kraji“ jakékoliv medaile. Improvizaci se vedoucí kolektivu nevyhnuli již při samotných trénincích.
Z důvodu dlouhodobě plánovaných dovolených bylo nutno družstvo doplnit z mladší kategorie.
Vyrazili jsme tedy v pátek 6. června ve večerních hodinách směr Sokolov. Po příjezdu
proběhla prezence všech nominovaných, a jelikož již trochu známe tváře soutěžících z ostatních
družstev, nestačili jsme se divit. Některá družstva totiž značně „posílila“, a to vcelku jednoduchým
způsobem, samozřejmě v souladu s pravidly. Vybrali si totiž nejlepší závodníky z ostatních
nepostupových družstev a vytvořili tzv. okresní výběry. Zde skládám poklonu našim vedoucím a
souhlasím s jejich filosofií, která zní „ten kdo si to vybojoval, nechť pokračuje dále…“.
V sobotu ráno v 6:30 hodin budíček, snídaně a v 8:00 slavnostní nástup. První disciplína,
štafeta 4 x 60 metrů. Naši borci dosáhli při prvním pokusu času 49,12 vteřin, který ve druhém
nevylepšili a v průběžném pořadí nás výsledek posunul na čtvrté místo. Druhá disciplína štafeta
dvojic, dosažený čas 63,28 vteřiny stačil na druhé místo. Následoval útok CTIF, naše družstvo
dosáhlo času 72,31 vteřin (nutno dodat, že neobdrželo ani jednu trestnou vteřinu) a s náskokem 17
vteřin tuto disciplínu s přehledem vyhrálo. Po obědě následovala čtvrtá disciplína - štafeta CTIF.
Náš dosažený čas v prvním pokusu byl 84,10 vteřin (rozdíl mezi prvním a třetím družstvem činil 3
setiny vteřiny!). Druhý pokus – mírné zlepšení, dosažený čas 83,15 vteřin, což v této disciplíně
stačilo na místo třetí. Následoval závod všestrannosti.
Trasa měřící 3 kilometry se šesti stanovišti (střelba, lano, první pomoc, azimut, požární
prostředky a značky, vázání uzlů). Úmorné vedro dokonale prověřilo všechna družstva. Na trať
vyběhla první žlutická pětičlenná hlídka, která byla kombinací našich mladých benjamínků a třech
starších mládežníků. Bojovali „jako lvi“, nicméně po šestém kontrolním bodě přehlédli značení a
vychýlení z tratě znamenalo jejich diskvalifikaci. Jejich zklamání v cíli hovořilo za vše, ovšem i
tato událost byla vedoucím nápomocna, okamžitě upozornili na toto nebezpečí hlídku druhou,
která se zrovna chystala na start. Jednalo se o nejzkušenější sestavu starší kategorie. Já jsem byl v
této disciplíně nominován jako rozhodčí na stanovišti první pomoci. Když k nám doběhla
zmiňovaná druhá hlídka, při zápisu do jejich karty jsem nevěřil vlastním očím! Na rozdíl od nich
jsem znal výsledky hlídek ostatních družstev. Čtrnáct trestných minut ze střelby (z patnácti
možných)! Přitom když jsme tuto činnost trénovali, málokdy zůstal některý z dřevěných špalíků
nesestřelený. Vyčítavě jsem pohlédl do jejich očí a jejich reakce nenechala na sebe dlouho čekat.
Jeden z nich hlesl: „ My víme….“.
Nyní stručně. Na žádném z dalších stanovišť neobdrželi ani jediný trestný bod, sáhli si
opravdu na dno svých sil, (z doslechu jsem se poté dozvěděl, jaký byl na ně pohled při doběhu do
cíle), během zbylých dvou kilometrů svou rychlostí postupně stahovali ztrátu a „vydřeli“ v této
disciplíně klíčové druhé místo. Následovala společná večeře a volný program. Pořadí, v součtu
pěti disciplín, vedou Žlutice pouze o jediný bod, vše se rozhodne v neděli v disciplíně královské –
požární útok.
Neděle začínala disciplínou jednotlivců (60 metrů s překážkami). Vedoucí se rozhodli
nikoho nenominovat, jedním z důvodů byla obava ze zranění (a že jich bylo nemálo), druhým
důvodem byla snaha soustředit se plně na závěrečnou disciplínu, která rozhodne o celkovém
vítězi. Do Sokolova během dopoledne dorazilo několik rodičů a fanoušků podpořit naše mladé
Žlutičáky, nechyběla žlutická vlajka.

První pokus v požárním útoku nenechal nikoho na pochybách, že Žlutice o premiérové
vítězství opravdu stojí. Dosažený nový rekordní čas 23,75 vteřiny hovořil za vše!!!! Ani v druhých
pokusech se ho nepodařilo nikomu překonat. Následoval nepopsatelný „výbuch radosti“, nechyběl
„vláček po hřišti“, skákání do kádě a samozřejmě tekly slzy radosti.
Mladí hasiči ze Žlutic poprvé ve své historii, zaslouženě vyhráli krajské kolo hry
Plamen a budou mít tu čest reprezentovat Karlovarský kraj na Mistrovství České republiky,
které se koná ve dnech 2. - 6. července v Brně!!!!
Pětiletá titěrná, trpělivá, někdy nevděčná práce našich vedoucích, členů, ale i nečlenů,
zkrátka všech, kteří přispěli na úkor svého volného času, napomohla tomuto skvělému výsledku.
Ještě jednou všem velký DÍK.
Po oslavách tohoto úspěchu přišly na řadu myšlenky, jak se vším naložit.
Sháníme sponzory, abychom naše „krajské reprezentanty ze Žlutic“ do Brna vůbec dokázali
dopravit, vybavit povinnou výstrojí a materiálně zabezpečili certifikovaným materiálem. Také
naše město Žlutice nezůstává pozadu, ale jelikož veškerá jednání teprve probíhají, zveřejním jejich
výsledky až v poprázdninovém příspěvku. Trávíme dlouhé večery v hasičské zbrojnici přípravou
materiálu, mládežníci trénují třikrát týdně. Abychom jim dokázali „nasimulovat“ podobné
podmínky, jaké budou na MČR v Brně, dohodli jsme se s městem Toužim na bezplatném
využívání tamní tartanové dráhy. Děti jsme vybavili vhodnou obuví (zakoupili jsme tretry).
Snažíme se o maximální podporu. Na mistrovství odjíždíme s pokorou, ale se vztyčenou hlavou, je
to pro nás veliká premiéra a výzva, možnost získání obrovských zkušeností. Naším cílem je dobře
reprezentovat město Žlutice a samozřejmě Karlovarský kraj. Přeji všem příjemný čas dovolených,
pěkné prázdniny a DRŽTE NÁM PALCE!!!!
Alois Minář
Jednatel a velitel SDH Žlutice

KOUPALIŠTĚ DOLÁNKA ŽLUTICE 2014
Rok s rokem se opět sešel a čeká nás zase léto. Na můj vkus sice příliš krátké, ale doufejme,
že bude o to krásnější. A právě s příchodem léta bych si vás, tak jako i v loňském roce, dovolil
pozvat k návštěvě koupaliště na Dolánce, které jsme opět posledních pár týdnů před začátkem
prázdnin připravovali k vašemu odpočinku a relaxaci. Přivítají vás vzorně upravené trávníky
připravené ke slunění, voda a klid. Pro Vaše děti je k dispozici dětské hřiště, kde letos nově
přibydou houpačky a dlouhá skluzavka. TS Žlutice opravily mola a vstupy do vody, kde jsou nyní
umístěny krásné, nové a hlavně bezpečné schůdky. Vedle nohejbalového hřiště bude na začátku
prázdnin umístěn ping-pongový stůl. Stánek s občerstvením bude otevřen od 27. 6 2014 s již
vyzkoušenou pracovní dobou 10:00 – 22:00 (nebo víc). Pro větší pohodlí jsme letos přidali i
několik dalších lavic se stoly a obří slunečníky.
V průběhu léta jsme pro vás a vaše děti v areálu koupaliště připravili též několik kulturních
akcí, které jak doufám, vás budou opravdu bavit a přijdete se na koupaliště alespoň podívat.
Stručně zde uvedu alespoň některé, přibudou ještě další, zejména v měsíci srpnu, které se do
uzávěrky tohoto čísla zpravodaje ještě nepodařilo spolehlivě nasmlouvat.

PROGRAM SEZÓNY 2014
Pátek 27. 6. 2014

Zahájení sezóny

Pátek 4. 7. 2014

20:00

Skupina „Kdo přijde,“ country večer, táborák, dobroty z udírny

Sobota 5. 7. 2014

14:00

Den dětské radosti – akce ve spolupráci s Městem Žlutice; soutěže,
připravena spousta odměn, táborák, buřty zdarma, odpoledne
dětská diskotéka

Pátek 11. 7. 2014

20:00

Skupina „Potíže,“ zábava pod hvězdami

Pátek 25. 7. 2014

17:00

Opékání selátka, zdárný průběh akce zajistí mistr grilování Roman
Kaňka

Sobota30. 8. 2014 14:00

Neckyáda – akce ve spolupráci s Městem Žlutice; soutěže na vodě,
soutěže na břehu, soutěž o nejlepší a nejoriginálnější plavidlo,
spousta odměn a sladkostí, oheň, buřty zdarma, moderuje Libor
Janíček

Data a časy dalších akcí pořádaných na koupališti Dolánka se dozvíte z plakátů vždy aktuálně
rozvěšovaných v našem městě a nejbližším okolí, dále na facebooku Koupaliště - Žlutice a
samozřejmě přímo na koupališti, kde jsme pro vás přes prázdniny každý den. Těšíme se na vás!
Pavel Bílek

POZVÁNÍ NA ŽLUTICKOU POUŤ
Srdečně zveme, jménem Města Žlutice, všechny spoluobčany z blízka i daleka na tradiční
pouť, která se bude konat dne 28. června na Velkém náměstí ve Žluticích, a to opět ve
středověkém rámu. Bohatý kulturní program zpestří jarmark s trhovci, můžete se těšit na dobové
kostýmy, vystoupení šermířů, na příjezd Jana Žižky, na čerty, kteří se nám usadí v podzemí, atd.
Vstupné se neplatí!!!
Přijďte si užít trošku historické atmosféry a poslechnout si koncert moderní muziky v
podání skupiny Mňága a Žďorp. A rozhodně si nenechte ujít večerní pochod s pochodněmi,
ohnivou show a noční ohňostroj.
Samozřejmě nebudou chybět ani klasické pouťové atrakce. Kolotoče a vše, co k nim patří,
oživí Zámeckou zahradu okolo „amfíku“.
Program začíná už dopoledne a s kratičkými oddechovými přestávkami se protáhne do
pozdních nočních hodin. Občerstvit si můžete nejen duši, ale i tělo, stánky s jídlem i pitím budou k
dispozici na Velkém náměstí po celou dobu konání pouti a některé možná i po skončení.
Návštěva pouti může být pro mnohé inspirací na příjemné zahájení prázdninové sezóny.
Jménem pořadatelů se na všechny malé i velké návštěvníky těšíme a věříme, že se budou
dobře bavit.
Těšíme se na vaši účast

PEKELNÉ SKLEPY – ČERTY OŽIVENÉ PODZEMÍ
SETKAT SE UPROSTŘED LÉTA S ČERTY
A NEMUSET ČEKAT AŽ NA MIKULÁŠSKÝ DEN?
PODZEMÍ ŽLUTICE
ČERVENEC - SRPEN
Otevírací doba: úterý až neděle
od 10:00 do 12:00 od 13:00 do 16:00

ZÁŘÍ
Otevírací doba: sobota a neděle
od 10:00 do 12:00 od 13:00 do 16:00

LETNÍ KULTURNÍ AKCE NA ZÁMKU ŠTĚDRÁ V ROCE 2014
POTLACH NA ZÁMKU
12. července 2014 od 14:00 se na zámku Štědrá uskuteční akce Potlach na zámku aneb
Den trampské kultury.
Hlavním bodem programu je samozřejmě trampská a country muzika (kapely Archa,
Nawostro, Rakovnickej potok), dojde také na otevření malého Muzea trampingu - včetně výstavy
Vojty Horálka "Dignified Tramping", trampské soutěže pro děti i dospělé, prohlídku
zdevastovaného zámku i večerní posezení u táboráku. Programem vás bude provázet kamarád
Tučňák. Možnost stanování v zámeckém parku.

VYPEČENÝ BERKA
čtvrtek 31. 7. 2014
Humorné představení skupiny historického šermu REGO (www.rego.brbla.net).
Skupina Rego u nás vystupuje v rámci své akce "Všechny hrady a zámky Čech, Moravy,
Slezska a Valašska", kterou zahájila v roce 1994, a kdy chce postupně předvést své umění na
každém hradu a zámku.

NA ZÁMKU A V PODZÁMČÍ
23. 8. 2014 od 13:00
Barokní zámecké slavnosti: PÁNI z KOLÍNA - představení vojenského oddílu generála
Laudona, ukázky palných zbraní, RUDY HARDEN - kejklíř, žonglér a equilibrista, GORVIN ukázky alchymie v zámeckém sklepení, DÁMY z KOLÍNA - dobová hudba, EN GARDE tanečnice. Též občerstvení, tržiště...
Petr Rasken Chaloupka
Mobil: 731 005 123
E-mail: info@zamekstedra.cz
Web: www.zamekstedra.cz

PIVOVAR CHŘÍČ POVSTÁVÁ Z POPELA
Budova starého pivovaru ve Chříči na severním Plzeňsku (13 km od Kralovic) se po
70 letech probouzí k životu. Původně barokní panský pivovar postihl po 2. světové válce stejný
osud jako stovky jiných. Po zestátnění v roce 1948 využívalo objekt místní JZD, které nejdříve
prodalo veškeré zařízení do šrotu a objekt postupně vybydlovalo. V sobotu 30. 8. dojde k
částečnému otevření pivovaru během festivalu Křič fest.
Do záchrany objektu se před pěti lety pustilo občanské sdružení Propolis. „Hledali jsme
zajímavý objekt, kde bychom zřídili chráněnou dílnu a realizovali vlastní kulturní vzdělávací
aktivity. Místo nám učarovalo a postupně se zrodila i myšlenka obnovit vaření piva a zaměstnat
zde několik lidí s mentálním postižením.“ říká Petr Jakubíček z Propolisu.
Sdružení za pomoci drobných dárců a stovek dobrovolníků postupně odvrací zkázu objektu
a naplňuje ho svými aktivitami. V roce 2012 otevřelo v prostorách sladovny Muzeum
každodennosti, které hravou formou představuje běžný venkovský život v minulosti, pořádá
kulturní akce pro veřejnost a obnovuje zašlé tradice.
Díky evropským dotacím se naplňuje i sen o vaření piva. Letos v létě - 30. srpna -proběhne
vysvěcení nové varny spojené s hudebním a divadelním festivalem Křič-Fest, který je pořádán již
pátým rokem. „Chtěli jsme především navázat na původní přerušenou řemeslnou tradici vaření
piva, a do pivovaru tak navracíme tradičním mědikoveckým způsobem vyrobenou varnu s přímým
dřevním otopem. Je to pro nás velká radost a vyvrcholení dlouhého úsilí, rádi bychom veřejnosti
nabídli, aby byla při tom“ dodává Jakubíček s pozvánkou na festival.
První pivo by mělo opustit brány pivovaru letos na Vánoce. Veřejnost tak má jedinečnou
šanci vidět pivovar v procesu zrodu a zároveň si užít poslední prázdninový víkend s nabitým
programem. Jeho součástí bude kromě osmi koncertů včetně např. legendárních Echt!, Trombenik
a písničkáře Vlasty Třešňáka i 4 divadelní produkce, výstava industriálního dědictví, přednášky a
prohlídky pivovaru i muzea, řemeslný trh a aktivity pro děti. V pivovaře, sladovně, v přírodním
amfiteátru a na návsi tak budete moci příjemně strávit poslední srpnovou sobotu. A navíc - vstup
na akci je dobrovolný! Podrobný program a vše o festivalu a pivovaře se dočtete na stránkách:
www.kricfest.cz.
Kontakt: Petr Jakubíček, 603 216581, 374440180
pjakubicek@gmail.com, www.propolis-os.cz

INZERCE
PRONÁJEM
Hledám pronájem garáže, nejraději v Mlýnské ulici.
724 245 992

***
Pronajmu byt ve Vítězné 425 ve Žluticích (od 1. 8. 2014).
737 576 742

***
Pronajmu provozovnu "Bar u kostela", podrobnosti při osobním jednání.
736 681 966

SLUŽBY
VYSOUŠNÍ VLHKÉHO ZDIVA A LIKVIDACE PLÍSNÍ
Provádíme:
- vysoušení vlhkého zdiva s trvalým účinkem metodou tlakových a beztlakových injektáží
- sanaci mokrých suterénních prostor metodou injektáží z rubové strany
- hloubková likvidace plísní ve zdivu biologickým přípravkem Biorepel
- likvidace plísní a hub v dřevěných konstrukcích metodou tlakových injektáží
- likvidace plísní a hub v dřevěných konstrukcích metodou mikrovlnného záření
Práce provádíme i na splátky bez navýšení.
Omniservis – stavební a obchodní, s.r.o.
odvlhčování a vysoušení staveb
Příbramská 264, 35801 Rotava
IČ: 29208599
704 052 165
vysousenibudov@seznam.cz

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

PRODEJ
Prodáme rodinný dům se zahradou ve Žluticích. Dům je po rekonstrukci, ihned k nastěhování.
777 137 601

***
Podám rodinný domek v obci Víska (Novosedly). Zastavěná plocha a nádvoří 223m.
Půda s možností vestavby, 2+1, veranda, vhodné na chatu i trvalé bydlení.
REKONSTRUKCE NUTNÁ. Cena k jednání 395 000 Kč
Informace
775 337 366

PROGRAM KULTURNÍCH
POŘADŮ
ČERVENEC - SRPEN 2014
Kostel sv. Petra a Pavla
Sobota

5. 7. 15:00

FESTIVAL MITTE EUROPA
HISTORICKÉ NÁSTROJE Camerata Bachiensis
Georg Philipp Telemann – Carl Philipp E. Bach
Johann Melchior Molter – Johann Gotllieb Janitsch

Zámecká zahrada
Sobota

19. 7. 14:00

YELLOW TOWN ROCK
Pod záštitou Města Žlutice a pořadateli Filipem Strejčkem a
Danem Adamčíkem, ve spolupráci a s finanční podporou
Města Žlutice.
Příznivci festivalu se mohou těšit na kapely jako Dirty
blondes, Coda, White snake rev., Do řady!, Skandal, Plewel a
další. Občerstvení zajištěno

Koupaliště
Sobota

30. 8. 13:00

Neckyáda Přehlídka netradičních plavidel všech věkových kategorií,
fantazii plavidel se meze nekladou. Pro plavidlo, které se
nepotopí a splní připravené úkoly, je připravena odměna.
Doufáme, že plavidel bude tentokrát ještě více a bude na co
koukat. Součástí Neckyády je i pro děti rozloučení s
prázdninami, disco, soutěže, opékání buřtů.

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