
 



SLOVO STAROSTY 
 
Úvod svého příspěvku věnuji poděkování organizátorům akce Čištění řeky 
Střely a hlavně dobrovolníkům, kteří přidali ruku k dílu. Okolí řeky se povedlo 
zase o trochu vylepšit. 
Tento měsíc  se  začne  rozbíhat  stavba  Rekonstrukce  běžecké dráhy na hřišti 
a další zateplování veřejných budov. Jedná se o technické služby, dům 
s pečovatelskou službou,  zadní  trakt  mateřské školy  a  hasičskou  zbrojnici. 
U poslední jmenované akce jde o celkovou rekonstrukci domu. Bude nutné 
současný areál úplně opustit a přestěhovat se do provizorních prostor. Ty jsou 
nyní upravovány v bývalé kotelně ve Vítězné ulici. Odtud bude jednotka hasičů 
vyjíždět k událostem a zůstane tak po dobu rekonstrukce akceschopná, aby 
mohla sloužit občanům. V této souvislosti žádám řidiče, aby nechávali prostor 
před kotelnou a vedle ní volný, bez zaparkovaných aut. Umožní tím jednak 
výjezd zásahového vozidla a také snadný přístup hasičů, kteří se k zásahu 
sjedou. Předem děkuji za spolupráci. 
Jistě si většina z občanů všimla, že se na křižovatce pod kostelem objevilo nové 
vodorovné dopravní značení. Cílem je usměrnit provoz na tomto velmi 
frekventovaném místě alespoň do doby, než bude křižovatka stavebně upravena. 
Záleží ovšem na odpovědnosti řidičů i chodců. Tak uvidíme. 
Někteří spoluobčané se bohužel musí potýkat s dluhy. Rád bych je ujistil, že 
městský sociální pracovník pan Aleš Sitek je připraven všem poradit a pomoci. 
Ať již jde o nastavení splátkových kalendářů, jednání s exekutory nebo 
zprostředkování další odborné rady v Karlových Varech. Při „Člověku v tísni“ 
ve Žluticích funguje také dluhová poradna pro rodiny s malými dětmi. Všichni, 
kteří hledají pomoc, se tedy mohou zastavit na městském úřadě, kde si sjednají 
osobní schůzku nebo dostanou příslušné kontakty. Lépe je řešit dluhy dříve, než 
později… 
I letos předkládám stručný přehled hospodaření města v uplynulém roce. Níže 
uvádím údaje za rok 2014. Rozdíl příjmů a výdajů určených na běžný provoz 
města  ( při  nezapočítání 15 mil.  Kč  investičních  dotací ) skončil  výsledkem 
+ 8,67 mil. Kč., což představuje +20 % (doporučená výše je 10-15%). Celkově 
město ovšem hospodařilo se schodkem, neboť rozdíl mezi celkovými příjmy 
(59,034 mil. Kč) a výdaji (64,853 mil. Kč) činil – 5,819 mil. Kč. Schodek byl 
pokryt z přebytku roku 2013. Kam město investovalo peníze, je patrné z položky 
kapitálové výdaje, kde byl zhodnocen majetek města ve výši více než 30 mil. Kč 
(viz tabulka níže). Pro úplnost vkládám také tabulku se stavem financí na účtech 
města. 
Přeji všem krásné jarní dny a požehnané velikonoce.  

 
Václav Slavík – starosta 

 
 



Přehled hospodaření města k 31.12. příslušného roku v tis. Kč 

  2011 2012 2013 2014 
běžné příjmy 40 572 35 353 45 664 58 917 

běžné výdaje 37 577 28 943 33 435 34 532 

kapitálové příjmy 1 489 524 214 117 

kapitálové výdaje 5 637 4 081 6 487 30 321 

celkové příjmy 42 061 35 877 45 878 59 034 

           z toho dotace 10 098 5 249 9 699 25 299 

celkové výdaje 43 214 33 024 39 922 64 853 

výsledek hospodaření -1 153 2 853 5 956 -5 819 
 
 
Stav financí na bankovních účtech města k 31.12. příslušného roku v Kč 

  2011 2012 2013 2014 
běžný ČSOB 6 470 3 145 4 809 1 442 
běžný ČS  492 980 1 882 825 7 615 345 2 068 229 
spořící ČSOB 13 880 480 14 005 400 14 085 909 14 131 227 
dotační ČNB     350 938 232 398 
Sociální fond ČS 23 162 48 289 47 035 50 591 
Celkem 14 403 092 15 939 659 22 104 036 16 483 887 
 
 
Přehled plnění rozpočtového určení daní k 31.12 příslušného roku v tis. Kč 

   
Název daně 2011 2012 2013 2014 
Daň z příjmů FO ze závislé činnosti 4 123 4 224 5 709 5 620 
Daň z příjmů FO ze samost. výděl. činnosti 329 534 653 623 
Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů 386 456 583 666 
Daň z příjmů právnických osob 4 037 4 472 5 622 6 373 
Daň z přidané hodnoty 9 577 9 029 11 874 12 956 
Sdílený odvod VHP (hrací automaty + loterie) 186 383 272 192 
Daň z nemovitostí 3 266 3 658 3 310 3 602 
Celkem 21 904 22 756 28 023 30 032 
 
 
 
 
 
 
 



Z jednání rady a zastupitelstva města 
 

V březnu proběhla dvě jednání Rady města Žlutice a jednou zasedalo 
Zastupitelstvo města Žlutice. 
 
Rada města Žlutice na svém jednání v pondělí 2. března vzala na vědomí návrh 
Komise pro spolkovou činnost Rady města Žlutice a schválila rozdělení 
příspěvků v rámci městského grantového programu pro rok 2015 v celkové výši 
299 800 Kč. Byly zveřejněny záměry propachtovat dva hospodářské pozemky 
(obnova dosavadních nájemních smluv na zahrádkách). Rada města vzala na 
vědomí lednový seznam dlužníků nájemného, schválila jeden převod nájemní 
smlouvy k městskému bytu a neschválila žádnou žádost o pronájem bytů 
v domech Hradební 19 a Obránců míru 261 (oba byty je třeba opravit). Naopak 
byl schválen pronájem volného bytu v domě Nádražní 361. Rada se zabývala 
také žádostí o příspěvek na výrobu historických dveří na Velkém náměstí, která 
zatím nebyla schválena. Jako technický dozor investora (města) na stavbě 
Žlutický ovál (běžecká a in-line dráha kolem fotbalového hřiště) byl vybrán 
Milan Kadera (nabídka požadovaných služeb za cenu 56 000 Kč včetně DPH). 
Byly schváleny také dvě partnerské smlouvy v souvislosti s žádostí o dotaci 
na projekt rekonstrukce Malého náměstí. 
 
Rada města Žlutice na svém jednání v pondělí 16. března vzala na vědomí zápis 
z jednání Sociální komise Rady města Žlutice a dále po prezentaci Michala 
Kandlera doporučila zastupitelstvu schválit připojení do společného 
regionálního koordinovaného programu k sociálně vyloučeným lokalitám (více 
níže v rámci programu zastupitelstva). Rada města schválila jako valná hromada 
změny v dozorčích radách městských obchodních společností. V dozorčí radě 
Lesů Žlutice tak budou zasedat Karel Kroutil, Václav Veverka a Tomáš Vojík, 
v dozorčí radě Technických služeb Žlutice budou zastoupeni Petr Keřka, Alois 
Minář, Luboš Pilný, Tomáš Ries a Jaroslav Štěrba. Dozorčí rada Žlutické 
teplárenské bude složena z Václava Bradáče, Lenky Pospíchalové a Miloslava 
Sýkory (stávající představenstvo ve složení Václav Přech, Jaroslava Voglová a 
Jaroslav Zeman zůstává beze změny). Rada města dále schválila přijetí 
pravidelné dotace ve výši 1 000 000,- Kč na provoz DPS Žlutice a dodatek 
smlouvy se společností Pontika na vícepráce při projektování rekonstrukce 
Malého náměstí v hodnotě 39 000,- Kč bez DPH. Byly schváleny čtyři 
pachtovní smlouvy a zveřejněny záměry propachtovat tři hospodářské pozemky 
(obnova dosavadních nájemních smluv na zahrádkách). Na závěr rada města 
schválila žádost současné nájemnice o předčasné ukončení nájemní smlouvy 
k bytu v domě Poděbradova 415, který bude nadále zřejmě využíván pro potřeby 
bydlení zaměstnanců školy. 
 



Zastupitelstvo města Žlutice jednalo v pondělí 23. března. V úvodu proběhlo 
slavnostní poděkování dosavadnímu městskému kronikáři panu Josefu Sýkorovi, 
který podle vlastních slov přišel do Žlutic jako sedmiletý v srpnu 1945 a patří 
tak zřejmě k prvním poválečným žlutickým pamětníkům. Městskou kronikářkou 
bude nově paní Kamila Neckářová. Zastupitelstvo dále schválilo prodej 
pozemku v okolí „lesáckého paneláku“ Nádražní 426 a 427 místnímu 
společenství vlastníků bytových jednotek a prodeje pozemků pod trafostanicemi 
v Protivci a Veselově společnosti ČEZ Distribuce. Bylo schváleno zveřejnění 
záměru prodat část předzahrádky v Ratiboři. Zhotovitelem stavební části 
projektu „Zateplení hasičské zbrojnice Žlutice,“ na jehož realizaci získalo město 
dotaci, bude společnost SMP CZ, která by měla v letošním roce hasičárnu 
zrekonstruovat a zateplit za cenu ve výši 4 885 028,- Kč bez DPH. 
Zastupitelstvo města schválilo také záměr směnit část pozemků potřebných pro 
vybudování obchvatu Veselova a nového napojení města na plánovanou dálnici 
D6. Byly schváleny dvě smlouvy se Státním fondem životního prostředí 
umožňující  proplacení  již  dříve  schválených  dotací  na zateplení budov DPS 
a mateřské školy a smlouva o převodu uvolněného obchodního podílu ve 
společnosti Skládka Vrbička, kde se vlastnický podíl obcí včetně Žlutic mírně 
navýší. Zastupitelstvo zakončilo své jednání schválením připojení 
do regionálního koordinovaného programu k sociálně vyloučeným lokalitám 
společně s obcí Valeč. V rámci tohoto programu může město v následujících 
letech po letošním ukončení tříleté spolupráce s Agenturou pro sociální 
začleňování žádat o dotace v oblasti rozvoje zaměstnanosti (podpora podnikání), 
vzdělávání (asistenti pedagoga apod.), bydlení (opravy městských bytů) a 
sociálních služeb (podpora poskytovatelů služeb). Příští jednání zastupitelstva 
města je plánováno na 4. květen 2015. Jednání Zastupitelstva města Žlutice 
jsou ze zákona veřejná a občané zde mají právo vznášet své připomínky a 
návrhy. 
 
Ondřej Fábera,  tajemník Městského úřadu Žlutice 
 
 
Výsledky grantového programu 2015 
 

Rada města Žlutice na svém jednání v pondělí 2. března vzala na vědomí návrh 
Komise pro spolkovou činnost Rady města Žlutice a schválila rozdělení příspěvků 
v rámci městského grantového programu pro rok 2015. Spolky, školy a aktivní 
jednotlivci žádali o příspěvky v celkové výši 446 870 Kč, rozděleno bylo 299 800 Kč. 
Úspěšné byly následující žádosti: 
 

• Český zahrádkářský svaz Žlutice – Zájezd na Zahradu Čech – příspěvek 
6 000 Kč 

• Ivana Bradáčová (Divadelní soubor Žlutičan) – Nájemné za zkoušky 
divadelního souboru – příspěvek 10 000 Kč 



• Jaroslav Růžek (Mariášový klub Žlutice) – Liga licitovaného mariáše – 
příspěvek 4 000 Kč 

• Jízdárna Žlutice – Podpora jezdeckého sportu – příspěvek 7 000 Kč 
• MAS Smírčí kámen – Biojarmark Verušice – příspěvek 7 000 Kč 
• Misslareuth 1990. Mitte Europa – 24. ročník festivalu Mitte Europa – příspěvek 

15 000 Kč 
• Mateřská škola Žlutice – Sokolovská mateřinka – příspěvek 5 000 Kč 
• Mateřská škola Žlutice – Školková olympiáda – příspěvek 5 000 Kč 
• Občanské sdružení zdravotně postižených – Poznávací zájezd – příspěvek 

10 000 Kč 
• Pavel Bílek – Kulturní akce na koupališti – příspěvek 20 000 Kč 
• Petr Linhart – Koncertní cyklus Živé Skoky 2015 – příspěvek 30 000 Kč 
• Sbor dobrovolných hasičů Žlutice – Mladí hasiči – příspěvek 39 800 Kč 
• Sbor dobrovolných hasičů Žlutice – Oslavy 145. výročí založení sboru – 

příspěvek 31 500 Kč 
• Sdružení rodičů a přátel mateřské školy – Dětský maškarní karneval – 

příspěvek 3 000 Kč 
• Sdružení rodičů a přátel mateřské školy – Cesta pohádkovým lesem – příspěvek 

3 000 Kč 
• TJ Sokol Žlutice – Turnaj mladších žáků – příspěvek 21 500 Kč 
• TJ Sokol Žlutice – Návštěva SV Fortuna Frienstedt – příspěvek 15 000 Kč 
• Volejbalovotenisový klub Žlutice – Tenisové a volejbalové turnaje – příspěvek 

12 000 Kč 
• Základní škola a základní umělecká škola Žlutice – Škola v přírodě – příspěvek 

3 500 Kč 
• Základní škola a základní umělecká škola Žlutice – Tvořivé dílny – příspěvek 

4 500 Kč 
• Základní škola a základní umělecká škola Žlutice – Víkendové soustředění 

Žlutických hlásků – příspěvek 11 000 Kč 
• Základní škola a základní umělecká škola Žlutice – Mimoškolní akce – 

příspěvek 6 300 Kč 
• Základní škola a základní umělecká škola Žlutice – Den Země – příspěvek 

4 500 Kč 
• Žlutice 2000 – Festival komorních sborů VIVA LA MUSICA – příspěvek 

7 000 Kč 
• Žlutice 2000 – Reprezentace Rosa coeli v Rakousku – příspěvek 4 200 Kč 
• Žlutice 2000 – Nahrání a výroba CD Rosa coeli – příspěvek 12 000 Kč 
• Žluticko – Dětské diskotéky – příspěvek 2 000 Kč 

 
Děkujeme všem aktivním spolkům, školám a jednotlivcům a žádáme všechny úspěšné 
žadatele z výše uvedeného seznamu, aby se dostavili do účtárny Městského úřadu 
Žlutice k podpisu připravených smluv o poskytnutí příspěvku. 
 

Ondřej Fábera 
tajemník Městského úřadu Žlutice 



Drobné památky – perličky naší krajiny 
 

Význačný plzeňský architekt, mimo jiné úzce 
spolupracující s plzeňskou diecézí římsko-
katolické církve,  Ing. arch.  Jan  Soukup  se  na  
pozvání našeho spolku 12. 3. 2015 podělil  s více 

jak padesáti posluchači o své vědomosti a postřehy o drobné architektuře 
v krajině. Své vystoupení doprovodil promítáním fotografií. Většina 
promítaných kapliček, křížů, božích muk byla posluchačům dobře známá, byly 
totiž z našeho okolí. Byli jsme zaujati i hlubší vazbou památek v krajině - 
například umístěním kapliček do kříže kolem vesnice atd. Můžeme se těšit, že 
mezi nás architekt Soukup v budoucnu zavítá, například s přednáškou o 
loretách. 
 

Petr Brodský, Muzejní spolek Žluticka 
 
--------------------------------------------------------------------- 
 

 
 
 
 

 

Zveme Vás na přednášku 
archeobotanika : 
 

Mgr. Petr Pokorný, Ph. D.   

V l a d a ř   s t á l e   t a j e m n ý… 
 
Obrovská cisterna, nepatrná pylová zrna a obyvatelé Vladaře. To vše ze zorného 
úhlu prchavosti času. 
 
V úterý 14. dubna 2015 od 17:00 hod. v penzionu Harmonie ve Žluticích.  
 
 
Setkání po letech 
 
Účastníci srazu bývalých zaměstnanců ZPA byli velmi potěšeni účastí paní 
Stanislavy Jablončíkové.  „Po letech jsme zavzpomínaly na doby, kdy jsme 
měly práci doma ve Žluticích a byly jsme mladé. Děkujeme za příjemné 
prostředí a obsluhu vedoucímu restaurace penzionu Nad Hradbami, panu 
Koutnému.“ 

V. Kunešová. 



Prodej slepiček 
 
Drůbež Červený Hrádek, firma Dráb, oznamuje svým zákazníkům, že opět 
prodává  slepičky snáškových plemen Tetra hnědá a Dominant – černý, modrý, 
žlutý, kropenatý a bílý. Stáří 14 – 19 týdnů. Cena 149 -180,- Kč/ ks dle stáří. 
Prodáváme pouze slepičky z našeho chovu !  
 
Ve čtvrtek 16. dubna 2015 ve Žluticích u kina. 
................................................................................................................................ 
 
Při prodeji slepiček probíhá výkup králičích kožek - cena dle poptávky. 
 
Případné bližší informace: Po - Pá  9.00 -16.00 hod.  
 
Tel.:  601 576 270, 606 550 204, 728 605 840.   
------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
VEZM ĚTE  TO  Z  GRUNTU  S  WÜSTENROT  PŮJČKOU 

PRO  BYDLENÍ! 
 

ZÍSKEJTE AŽ 500 000 KČ BEZ ZAJIŠTĚNÍ 
 

SCHVÁLENÍ DO 24 HODIN 
 

STÁTNÍ PODPORA 
 

BEZ POPLATK Ů 
 

ODEČET ÚROKŮ Z DANÍ 
 

VOLITELNÁ DÉLKA SPLATNOSTI 
 

MOŽNOST MIMO ŘÁDNÝCH SPLÁTEK 
 

MONIKA BAXOVÁ 
finanční poradce 

 
tel.: 774 117 963 

 

 
Prodám družstevní byt 1+1 ve Žluticích, tel. 721 500 217    
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Zdarma  poradím  s hypotékou  či  úvěrem,  pomohu  v  jednání s bankou. 
Ing. Jaromír Břehový, bankovní specialista v. v., Žlutice, tel.: 606 735 078. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



Svoz odpadu ve Žluticích v „novém“ 

Město Žlutice posílilo technikou a dalším vybavením své odpadové 
hospodářství. Technickým službám bylo dne 26. února předáno nové svozové 
vozidlo a několik desítek kontejnerů na separovaný odpad a bioodpad. Další 
součástí dodávky je nákladní automobil střední třídy s nosičem kontejnerů a 
hydraulickou rukou. Zhruba před 2 lety začalo město pracovat na projektu 
„Systém svozu Žlutice,“ který přihlásilo do výzvy Operačního programu životní 
prostředí  a  se  žádostí  o  90% dotaci  uspělo. Celkové náklady projektu jsou 
7,8 mil Kč. Výše uvedená aktivita navazuje na projekt "Sběrný dvůr Žlutice" v 
objemu 3,5 mil Kč, na které obdrželo město finance obdobně. Nyní je na pořadu 
nastavení a "rozhýbání" celého systému tak, aby sloužil co nejefektivněji městu 
a jeho občanům. 

Přál bych si, aby ve Žluticích nová technika dobře a dlouho sloužila. 

Václav Slavík – starosta 

 
 

 
 
 
 
 
 



Jak zpívala ROSA COELI v roce 2014 
 
     Zimní časy bývají u našeho sboru ve znamení mírné aktivity, neb je potřeba 
si vydechnout po prosincovém maratonu předchozího roku. Ze „zimního klidu“ 
probudil sboristy duben, na který jsme si naplánovali pěvecké soustředění.  
     Na  pozvání  Spolku  česko-německého  přátelství  se  v květnu  sbor  
přesouvá do Podhradí u Aše. V krásném historickém prostoru kostela pějeme 
společně s mužským sborem z Tirschenreuthu. O den později 18. 5. 2014 
pořádáme „ Dva v jednom“, společný koncert loketského Cubitu a našeho sboru 
ve Žluticích. Oba sbory jsou si podobné jak svou velikostí, tak i repertoárem. 
Zpěváci Cubitu jsou příjemní a komunikativní, takže se spolupracuje dobře. 
Poslední květnový koncert jsme zpívali v Nečtinech v rámci akce Noc kostelů.  
     21. 6. 2014 v Andělské Hoře slavnostně odhalují zdejší radnice a Rotary club 
K. Vary bustu  J. W. Goetha  a  k  této příležitosti zpíváme v místním kostele. 
25. 6. 2014 v karlovarské galerii Stará Louka vystavují karlovarští výtvarníci. 
Také tuto vernisáž zahajujeme. 28. 6. 2014 propuká Žlutická pouť. V našich 
replikách historických kostýmů zpíváme na malém podiu na náměstí. Poprvé po 
dlouhé  době  stojí  před  námi  mikrofony,  což je věc  nezvyklá, někteří sboristé 
s nimi mají úplně první zkušenost. Bez akustické zkoušky, hned naostro... O den 
později, 29. 6. 2014, odjíždíme do Bezdružic. Obci se podařilo zrekonstruovat 
na náměstí historický Dům Kryštofa Haranta, který se slavnostně otevíral. A tak 
se na repertoáru logicky ocitá Harantova Missa Quinis vocibus. 
     Po  prázdninách  se  scházíme  a  připravujeme  na rakouský Eggenburg 12. – 
14. 9. 2014, kam jedeme již potřetí na historický víkend Zeitreise ins Mittelalter. 
Zpívání „ve středověku“ jsme si užívali, byť je tato akce pěvecky náročná.  
     20. 9. 2014 pořádáme již tradiční pěvecký festival Viva la musica. Letos 
přijelo šest komorních sborů, což znamená přes 100 účastníků, o něž je potřeba 
se postarat : nechat je rozezpívat, převléknout, některé nechat naobědvat...  
Festival dá dost práce, ale baví nás potkávat se s ostatními sbory, společně si 
zazpívat, podělit se o zkušenosti atp. Velkou odměnou bývá poděkování a radost 
jiných sborů, a tak se vždycky znovu pustíme do příprav dalšího ročníku.  
     V listopadu zpíváme pro Myslivecké sdružení v Otročíně Hubertskou mši.  
     Advent zahajujeme v Lomnici u Sokolova, následuje Valeč, Úterý a Chlum.  
12. 12. 2014  spolupořádáme   adventní   koncert   ve   Žluticích  v  Muzeu, kde 
s námi opět hrají pražští přátelé na repliky starých nástrojů. Krásná atmosféra, 
vnímaví posluchači - to vše nás nesmírně povzbudí a potvrdí, že koníček, který 
nás baví, přináší radost nejen nám. Závěr adventu patřil koncertům  v Tachově  a  
v Boru. A pak už 24. 12. o půlnoci spolu s Milošem Bokem a ostatními  tradiční 
Rybovka - rozuměj Česká mše vánoční J. J. Ryby, bez které si leckteří z nás 
neumějí Štědrý večer ani představit.  
     Koncertů přinesl rok 2014 hojnost, doufám, že náš zpěv přinášel ostatním 
stejnou radost jako nám. 

 Za sbor Rosa coeli sbormistryně Petra Vojtová 



JARNÍ A VELIKONO ČNÍ TVOŘENÍ 
 

   
  
 KDY : 1. dubna 2015  od 15 hod.                KDE: infocentrum města Žlutice 
 
Zveme  děti  i  dospělé,  kteří  mají  zájem  a chuť si vyrobit krásné velikonoční 
a jarní dekorace. Můžete si vytvořit zajíčky z papíru, velikonoční kraslice, 
věnec, perníčky a jarní dekorace. Cena 40 Kč. 
 
Budeme také drátovat, filcovat a vyrábět šperky z korálků. Cena 40 Kč. 
 
Pro všechny je připravena ochutnávka velikonočních pokrmů, káva, čaj. 
 
Tvořivou    dílničku   povedou:   M. Sýkorová,    P. Vodenková,   L. Kolihová, 
M. Homolková, O. Ulrychová a J. Zemanová s dcerou. 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Mezinárodní den žen v DPS 
Dne 10. 3. 2015 proběhlo v domě s pečovatelskou službou tradiční posezení při 
příležitosti oslav MDŽ. Ve společenské místnosti se sešly jak obyvatelky domu 
s pečovatelskou službou, tak uživatelky pečovatelské služby z „terénu“.  
Posezení zpříjemnilo vystoupení pěveckého souboru „Žlutických žen“ (paní 
Klírová, paní Kopplerová, paní Michalíková, paní Peterková, paní Sýkorová, 
paní Vorlová). „Žlutické ženy“ si pro zúčastněné připravily dvě překvapení. Tím 
prvním  bylo  pozvání  pana Bárty, který doprovodil zpěv žen svou harmonikou. 
A druhé překvapení? Při písničce „Kdyby ty muziky nebyly“ se náhle otevřely 
dveře společenské místnosti, vstoupil pan starosta, bouchnul do stolu a přisedl 
si, aby si s ostatními zazpíval. Pro všechny bylo připraveno malé občerstvení.  
Za krásné úterní dopoledne děkujeme všem, kteří se na akci podíleli. :-)) 
 

Veronika Janíčková, ředitelka DPS Žlutice, p.o. 



Společenský večer  9. tříd?  Proč ne! 

Dne  20. 3. 2015 se  v kulturním domě  konal první Společenský ples 9. tříd ZŠ 
a ZUŠ Žlutice. Za rodiče bychom touto cestou chtěly velmi poděkovat hlavně 
třídním učitelkám 9. tříd. Přejeme dalším ročníkům, aby i Vám se podařil 
uspořádat Váš společenský večer. Opravdu to stálo za to. Moc Vám za ten 
zážitek děkujeme.  

Alena Adámková a Marta Záluská 
                                                

                          
 

Zahrádkáři a sadaři, jarní sezóna buší na dveře!                            
Potřebné nářadí a pomůcky výhodně nakoupíte v ŽELEZÁ ŘSTVÍ U BŘEHŮ 
Žlutice, dolní křižovatka.  Tel.. 602 715 685,   Po – Pá:  8-12, 14-17,  So: 8-11. 
http://zelezarstviubrehu.webnode.cz/ 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Prodám nebo pronajmu byt 4 + 1 ve Žluticích, Pod Strání, cena dohodou. 
Tel. 776 005 185. 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
 



 



 



Tisková zpráva Národní soustavy kvalifikací 
Většina lidí na Karlovarsku by klidně změnila své povolání i obor. Národní 
soustava kvalifikací jim to umožňuje. 
54 procent lidí z Karlovarského kraje by neváhalo a kvůli lepšímu pracovnímu 
uplatnění by okamžitě vyměnilo pozici nebo profesní obor. Vyplývá to 
z průzkumu Národní soustavy kvalifikací (NSK). Ve stávající práci 
zaměstnancům nejvíc vadí neodpovídající platy, malé vyhlídky na povýšení 
nebo stereotyp. Dvě třetiny lidí pak navíc pracují v úplně jiném nebo pouze 
příbuzném oboru, než jaký vystudovali a na jeho změnu se už neodvažují. Díky 
profesním kvalifikacím přitom může kdokoliv získat kvalifikaci i zaměstnání 
v oboru, který je perspektivní a zajímá ho – a to i v řádech týdnů. Firmy jako 
MOSER, a.s. navíc díky NSK vědí, co přesně daní uchazeči umí. Podle 
průzkumu, který pro Národní soustavu kvalifikací zpracovala společnost IPSOS, 
je v Karlovarském kraji pouhá třetina (34 %) zaměstnanců spokojena se svým 
zaměstnáním.  Pracovníky ve 43 procentech případů trápí malé platy, čtvrtině 
(24 %) vadí  mizivé  vyhlídky  kariérního  vzestupu   a 17 % z nich  si  stěžuje 
na  monotónnost   zaměstnání.   Celorepublikový   průzkum,  prováděný  na  
1 500 respondentech,  ukázal,  že  výsledky pro Karlovarský kraj v podstatě  
odpovídají  českému průměru. 5 z 10 obyvatel Karlovarského kraje by kvůli  
lepším pracovním podmínkám či spokojenosti změnilo zaměstnání. 13 % lidí by 
měnilo ve stávajícím oboru a 41 % z nich by dnes klidně volilo i úplně jiný 
profesní   obor,  než kterému  se  věnují.   Změnit  profesi  na  tu, po které je  
u firem větší poptávka, přitom dnes není díky profesním kvalifikacím žádný  
problém.  
 „Na profesní změně láká lidi vidina lepšího finančního ohodnocení a práce  
v oboru, který by je bavil či zajímal,“ říká hlavní manažer projektu Národní  
soustava kvalifikací Ivo Jupa a doplňuje, že od změny je zároveň často odrazují  
překážky, které lze však snadno překonat.  „52 %  z nich se bojí, že by v regionu 
jinou práci nenašli, 35 % odrazuje dočasná ztráta příjmů a 21 lidí ze 100 si říká, 
že nemá pro jinou práci kvalifikaci,“ shrnuje  Jupa.  
Karlovarský úřad práce sice k lednu 2015 registroval skoro 1 700 volných 
pracovních míst, ale často v oborech vyžadujících od uchazečů nějakou 
odbornou  kvalifikaci.   Průzkum  současně  ukázal,  že  na  67 % lidí  z kraje  
pracuje v jiném nebo pouze příbuzném oboru, než vystudovali, a nemá tak 
osvědčení o tom, co skutečně umí a co je živí. Ať už chce uchazeč dovednosti 
získat, nebo je potřebuje jen formálně doložit, přichází na řadu právě Národní 
soustava kvalifikací. NSK totiž umožňuje zájemcům získat celostátně uznávaný 
certifikát o jejich profesní kvalifikaci, aniž by museli zasednout na několik let 
do školních lavic. Že má požadované znalosti a dovednosti občan potvrdí 
složením takzvané kvalifikační zkoušky. Jakým způsobem jich dosáhl, 
zkoušející už nezkoumá.  
„Mohl navštěvovat rekvalifikační kurz nebo se to klidně naučit sám, důležité je  
prokázat, že danou profesi opravdu ovládá,“ vysvětluje Ivo Jupa a dodává:  



„Chceme pomoci lidem, kteří usilují o nové profesní cíle. Získané osvědčení jim  
jejich cestu usnadní.“  Pokud tak chtějí lidé měnit práci, kvalifikaci si mohou 
doplnit, a to i souběžně se současnou prací ve svém volném čase. Uchazeči z řad 
nezaměstnaných navíc mají šanci, že náklady spojené s rekvalifikací plně uhradí 
úřad práce (v případě, že absolvují rekvalifikační kurz a poté úspěšně složí 
závěrečnou zkoušku). Osvědčení o získané kvalifikaci má pak celorepublikovou 
platnost, například jako výuční list, a uznávají ho i nejvýznamnější 
zaměstnavatelé. V Karlovarském kraji je to například firma MOSER, a.s. 
„V naší společnosti využíváme standardy profesních kvalifikací při zaškolování  
nových zaměstnanců v profesi sklář, brusič skla – kulič, brusič skla – hranař.  
V tomto roce budeme standard využívat i pro zaškolení nových zaměstnanců,  
kteří se budou ucházet o pozici technolog pro ruční sklářskou výrobu. Pokud by 
se objevil někdo s certifikátem či osvědčením na tuto pozici, tak jej bereme 
ihned. Takový člověk je pro nás zárukou, že základní znalosti a dovednosti 
ovládá. Osobně si jako personalistka řeknu, že tento člověk si umí zjistit 
informace, je schopen na sobě zapracovat, předem obětovat čas na doplnění 
kvalifikace. Z toho důvodu by byl přijímán pozitivně a pravděpodobně by 
zaměstnání v dané profesi, kterou hledáme, získal,“ uvádí personální ředitelka 
společnosti MOSER Světlana Hančová. K únoru 2015 bylo schváleno již 679 
profesních kvalifikací a vykonáno celkem 111 018 zkoušek. Mezi nejpopu-
lárnější kvalifikace patří strážný, ale třeba i chůva pro děti do zahájení školní 
docházky, florista nebo údržba veřejné zeleně. 
 
O Národní soustavě kvalifikací. 
 
Národní  soustava  kvalifikací  je  průběžně  budovaný, státem podporovaný  
a občany i zaměstnavateli využitelný registr profesních kvalifikací existujících 
na pracovním trhu v ČR. Umožňuje zájemcům získat celostátně uznávaný 
certifikát o jejich profesní kvalifikaci, aniž by museli zasednout do školních 
lavic. Pomáhá všem, kdo se vydávají na cestu za lepší prací s cílem získat 
plnohodnotnou kvalifikaci a lepší pracovní uplatnění.  
 
Více na www.narodnikvalifikace.cz, www.nuv.cz/nsk2, 
www.vzdelavaniaprace.cz. 
 
Petr Pařízek 
 
Account Director 
 
Ogilvy Public Relations, s.r.o.,  
 
Tel.: +420 221 998 210, mob.: 724 442 941, e-mail: petr.parizek@ogilvy.com 
 
 
 



Úspěch žáků SOU Toužim, učebního oboru automechanik 
na krajské soutěži mladých automechaniků v Ostrově 
 
Stejně jako v předchozích letech se i letos konalo krajské kolo soutěže 
odborných dovedností Autoopravář Junior 2015.  
Soutěž se uskutečnila dne 23. 2. 2015 ve Střední průmyslové škole Ostrov, na 
pracovišti v Karlových Varech, Sportovní 4. Vyhlašovatelem soutěže  je 
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Svaz prodejců a 
opravářů motorových vozidel České republiky. 
Soutěž se skládala z teoretického testu, který obsahoval celkem 101 otázek 
z odborných předmětů a z praktické části, kde žáci prováděli 8 praktických 
úkolů typu poznávání součástek, oprav, seřizování, diagnostikování závad a 
jejich následné odstraňování.  
V celkovém pořadí obsadil náš Miroslav Kalibán  2. místo, a kvalifikoval se tak 
do celostátního kola, které se uskuteční v prostorách Service Training Center 
ŠKODA AUTO, a.s. Kosmonosy v termínu 1. – 3. 4. 2015.  
Druhý náš žák, Jan Miksa, obsadil v celkovém pořadí 4. místo. 
Děkujeme  oběma  našim  soutěžícím  za  velmi  dobrou reprezentaci naší školy 
a Miroslavu Kalibánovi přejeme mnoho zdaru ve finálové soutěži. 

 Miroslav Matoušů, učitel odborných předmětů SOU Toužim 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
P O D Ě K O V Á N Í 
Vřele  a  moc děkuji neznámým manželům ze Žlutic, kteří našli mou peněženku 
s doklady, ztracenou v sobotu 7. 3. 2015 u PENNY  MARKETU v Karlových 
Varech Drahovicích. Tímto bych jim chtěl ještě jednou poděkovat.   

Petr Bartoň z Verušiček. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Jak to vidím já, aneb douška ke Slovu starosty. 
Ve svém úvodním slově ve ŽZ 3/2015 se starosta V. Slavík rozepisuje o nově 
obsazeném  postu šéfredaktora  ŽZ  a děkuje  exšéfredaktorce paní Špidrové:  
„... která post vykonávala v dobách, podle mě, pro zpravodaj nejtěžších.“  
Pravda, doba to byla těžká. Nebylo jednoduché, aby opoziční zastupitelé nebo 
občané, kteří zrovna nepěli chválu na konání radnice, mohli jednoduše uveřejnit 
svůj článek. Buďto se změnil název článku, nebo se článek pro jistotu 
nezveřejnil vůbec, nebo se pod článkem objevil dodatek pana starosty, ve 
kterém občanům sdělil svou „ pravdu „. Pisateli samozřejmě nebyla dána šance 
na tuto doušku reagovat. Takové cenzurní praktiky se ve slušném periodiku 
vůbec nemohou objevovat.  
Pevně doufám, že doba dovětků bez možnosti obrany je pryč a že zpravodaj 
bude mít opět tu slušnou tvář, na kterou jsme byli z dřívější doby zvyklí. Nový 
šéfredaktor, pan Jaromír Břehový, by toho mohl být zárukou.  

Petra Vojtová 



Znáte někoho, kdo si nemůže přečíst tyto řádky, protože na ně nevidí?  
 
Máte Vy nebo někdo Vám blízký potíže se zrakem? V České republice žije 
přibližně 100 000 vážně zrakově postižených, tedy těch, jejichž vadu nevyřeší 
brýle. Obecně prospěšná společnost Tyfloservis nabízí ZDARMA pomoc v 
následujících oblastech: 
• informace o optických pomůckách (lupy na čtení) a jejich obsluze 
• výuka čtení a psaní Braillova bodového písma 
• výcvik v prostorové orientaci, chůzi s bílou holí a sebeobsluze 
• nácvik chůze s průvodcem 
• nácvik ovládání klávesnice desetiprstovou hmatovou technikou 
 
Navštívit nás můžete každý čtvrtek mezi 13. a 18. hodinou - je třeba se vždy 
předem telefonicky objednat (nejlépe ve čtvrtek mezi 13. a 18. hodinou). 
Vezměte s sebou zprávu od očního lékaře a veškerou optiku, kterou používáte 
(brýle na čtení, lupa).  
 
TYFLOSERVIS, o.p.s., Mozartova 6, 360 20 K. VARY, TEL.: 353 236 068 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
      Ples „deváťáků“ 
      Konal se v pátek 20. března v kulturním domě a v tomto čísle zpravodaje 
jsou o něm ještě dva příspěvky. My přikládáme třetí, neboť tato akce dětí (snad 
nám to přízvisko odpustí) nás nadchla svoji úrovní a atmosférou.  
      Deváťáci spolu se svými třídními Evou Svobodovou a Vendulou Kuchtovou 
(a nejen s nimi) připravovali svůj ples tři měsíce a odvedli skvělou práci.  
      Už před začátkem to bylo krásné. Vyšperkovaný sál s vtipně nazdobenými 
stoly, úžasné série velkých fotek pořádajících a vpravdě bohatá vystavená 
tombola, to vše věštilo skvělý zážitek. A ten se také konal. 
      Ples byl koncipován v duchu Jamese Bonda, jehož siluety, či propriety, 
výrazně přispěly k zajímavé výzdobě sálu. Vše bylo černobílé, včetně 
černobílých balónků, konfet a škrabošek na stolech.  A neotrávení mladí mužové 
a slečny ve společenském,  spolu s rodiči, kantory a hosty, dali všemu dění jas. 
    Ples provázela báječná pětimužná kapela a svou šikovnost předvedli i žáci 
místní ZUŠ v několika sólových vstupech.  Konalo se i slavnostní stužkování, 
báječné předtančení, zdravice dětí svým učitelům a zdravice pana ředitele. 
     Celý ples moderovali dva dobře připravení mládenci a dílo odvedli výborně. 
Sólo rodičů s dětmi a vystoupení ekvilibristy pak bylo třešinkou na prima dortu. 
     „Narvaný“ sál (250 plesajících) ocenil i výtečné občerstvení formou rautu, na 
který přispělo Město Žlutice a který připravili adepti kuchařství z odborného 
učiliště v Toužimi pod laskavým vedením svého mistra Petra Švece. 
    Zkrátka, bylo to senzační a my dva s Mírou už jsme se dohodli, že se příště 
necháme pozvat na tanec. 

Jaromír Břehový a Miroslav Bárta 



 
 

PROJEKT  REALITA 
 
PROJEKT „REALITA“ 
 
Prioritní osa:  Sociální integrace a rovné příležitosti 
Oblast podpory:  Integrace sociálně vyloučených skupin na trh práce   
Cílová skupina: Zájemci i uchazeči o zaměstnání, osoby do 25 let věku a 
mladiství do 18 let bez kvalifikace nebo s nízkou úrovní kvalifikace, etnické 
menšiny a osoby z jiného sociokulturního prostředí 
Číslo projektu: CZ.1.04/3.3.05/96.00138 
Zahájení realizace projektu: 1. 4. 2013 
Ukončení realizace projektu: 31. 3. 2015 
 
Místo realizace: Karlovarský kraj, JOB ASISTENT s.r.o., Dům zámeckých 
kaplanů, Karlovarská 6, 364 53 Valeč 
 
Cíle projektu a jejich naplnění 
Cílem projektu bylo posílit pracovní integraci mladých lidí do 25-ti let věku 
včetně mladistvých do 18-ti let bez kvalifikace nebo s nízkou úrovní 
kvalifikace včetně osob etnických menšin a osob z jiného sociokulturního 
prostředí, které jsou ohroženy sociálním vyloučením či sociálně vyloučené již 
jsou a odstranit bariéry znesnadňující jejich rovnocenný vstup a udržení se na 
trhu práce.  
Stanovené ukazatele: zapojit 52 účastníků, z nichž 26 získá pracovní místo; 
vznikne 16 nových pracovních míst u zaměstnavatelů v regionu s minimální 
udržitelností 6 měsíců, na která zaměstnavatelé budou čerpat podporu na 
mzdové náklady ve výši 135.000Kč/pracovní místo, 26 účastníků si zvýší 
kvalifikaci prostřednictvím rekvalifikačního kurzu.  
Účastníci byli především z těchto lokalit: Valeč a okolí, Chyše, Toužim a 
Žlutice. 
 
 



Dosažené výstupy a zhodnocení projektu 
Na základě prezentačních schůzek vedených pracovníky týmu a ve spolupráci 
s KoP v Karlových Varech, Toužimi a Žluticích vstoupilo do projektu 61 
mladých lidí. Nejprve proběhly společné aktivity pro všechny účastníky, kde 
se účastníci připravili na výběrové řízení, sepsali žádost o pracovní místo, 
upravili si životopis a následně již každý absolvoval „svou aktivitu“, která mu 
pomohla získat zaměstnání nebo zvýšit kvalifikaci. Byly to rekvalifikační 
kurzy (30 úspěšných absolventů) společně s odbornou praxí (22 absolventů), 
ochutnávky práce (10 absolventů) nebo exkurze u zaměstnavatelů (40 
absolventů). Po celou dobu pomáhal tým účastníkům prostřednictvím tzv. JOB 
centra, kde byly k využití počítače, tiskárna nebo dobrá rada, či finanční 
podpora v rámci doprovodných opatření. Vzniklo 16 nových pracovních míst 
u 12 zaměstnavatelů a celkem bylo umístěno na trhu práce 37 účastníků 
(60%), kteří získali cenné pracovní zkušenosti a v mnoha případech i svou 
první pracovní praxi. Konkrétně z Valče a okolí bylo v projektu 14 mladých 
osob, z nichž 12 získalo zaměstnání, 17 bylo z okolí Žlutic a 8 z nich získalo 
práci. Všechny stanovené monitorovací indikátory a výstupy z projektu se 
podařilo naplnit.   
 
Poděkování 
Při příležitosti ukončení projektu bychom rádi poděkovali za vynikající 
spolupráci celému projektovému týmu, zejména panu Froncovi z Valče, který 
neúnavně všem účastníkům projektu vyhledával pracovní místa a mnoha 
mladým lidem pomohl získat pracovní praxi, panu Spurnému z Chyše, který 

zajišťoval přímý kontakt s účastníky po dlouhou dobu realizace projektu, ale i 
partnerům a zaměstnavatelům v regionu, kteří účastníkům praxi získat 
umožnili a také všem spolupracujícím subjektům včetně pracovníků KoP ÚP 
v Karlových Varech, Toužimi a Žluticích, bez jejichž pomoci bychom jen stěží 
naplnili stanovené cíle. V neposlední řadě poděkování patří i samotným 
účastníkům projektu, jejich partnerům a rodinám za podporu a spolupráci při 
naplnění podstaty projektu.                   
 
                Za projektový tým, Jana Weignerová, manažerka projektu  
 



Program kulturních pořadů Žlutice 
 

duben 2015 
 
Infocentrum  -             Každé úterý VU3V 
 
1.4.     15.00  hod.        Tvořivá dílna – Velikonoční dekorace, občerstvení 
 
Galerie 
 
8.4.     17.00   hod.       Vernisáž výstavy obrazů – Magda Preising 
 
Kulturní d ům 
 
18.4.    20.00   hod.       Country bál 
 
Velké náměstí 
 
30.4.    15.30    hod.      Stavění městské májky – Sbor dobrovol.  hasičů Žlutice 
                                      Čarodějnický rej – disco, soutěže, opékání buřtů 
Penzion Harmonie 
 
14.4.    17.00    hod.      Přednáška                                                                                                                      
                                       Očima archeobotanika -  Muzejní spolek Žlutice. 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
Ze světa amatérského divadla….. 
 
Žlutické divadelní léto (29. – 31. 5. 2015) se neúprosně blíží. Již jsou přihlášeny 
soubory z Horšovského Týna, Kolovče, Radnic a z Horní Břízy. Domácí soubor 
Žlutičan velmi pilně zkouší. Bude to jistě velké klání a všichni se těšíme na naše 
diváky. Takže v květnu! 

Jaromír Břehový 
 
 
 
 
 
 
 
 



Žlutický zpravodaj, tiskovina Města Žlutic. MK ČR E12306 Ročník XLIV. 
Nákladem 1080 ks tiskne tiskárna AZUS Březová. Distribuce zdarma. 

 
Šéfredaktor: Jaromír Břehový 

  
Jazyková korektura: Mgr. Petra Janouškovcová, Mgr. Ivana Strejčková 

 
Do březnového čísla Žlutického zpravodaje přispěli Václav Slavík, Ondřej 
Fábera, Jaromír Břehový, Miroslav Bárta, Tereza Krmelová, Josefína Vojtová, 
Mgr. Eva Svobodová,  Mgr. Denisa Slavíková,  Mgr. Luděk Svoboda, PaedDr. 
Pavel Růžička, Petr Pařízek, Marie Ferencová, Veronika Janíčková, Alena 
Adámková, Marta Záluská, Petra Vojtová, Petr Bartoň, Miroslav Matoušů, 
Monika Baxová, Petr Brodský, V. Kunešová. 

 
Všem přispěvatelům za zaslané materiály děkujeme! 

 
Příspěvky do dubnového čísla nám, prosím, zasílejte do 20. 4. 2015 elektronicky 

na adresu zpravodaj@zlutice.cz.Vydavatel je oprávněn příspěvky krátit a 
upravovat. 

 
Inzerci přijímá sekretariát Městského úřadu Žlutice. Prvních pět řádků inzerce je 

pro občany města zdarma, od šestého se platí 50 Kč za řádek. Celostránkový 
inzerát stojí 1500 Kč, polovina strany 750 Kč bez DPH. 

 

www.zlutice.cz 
 

 


