SLOVO STAROSTY
Rád bych touto cestou poděkoval našim hasičům a všem organizátorům za uspořádání
letošního masopustu. Dík patří také sousedům, kteří na průvod masek čekali skvěle připraveni
a neostýchali se pobavit, čímž významně pomáhají tuto tradici udržet. Večerní veselice
v kulturním domě pak byla skutečným vyvrcholením rozpustilého odpoledne v našem městě.
Pro čtenáře zpravodaje mám dobrou zprávu. Podařilo se opět sehnat šéfredaktora pro náš
měsíčník. Jsem rád, že výzvu přijal pan Jaromír Břehový, který již v minulosti na vydávání
zpravodaje spolupracoval. Jaromírovi přeji mnoho trpělivosti a radost z každého čísla. Ještě
jednou také děkuji Míle Špidrové, která šéfredaktorku Žlutického zpravodaje vykonávala
v dobách, podle mě, pro zpravodaj nejtěžších. I přes různé snahy ho dokázala udržet.
Naše město má také nového kronikáře – resp. kronikářku. Paní Kamila Neckářová,
průvodkyně žlutického muzea, se uvolila a tuto zodpovědnou funkci přijala. Zatím, podle
jejích slov, na zkoušku. Osobně ale věřím, že u psaní kroniky zůstane. Rád bych, aby
k předání kroniky došlo za účasti bývalého kronikáře pana Sýkory na společném setkání. Na
tom bych také rád panu Sýkorovi oficiálně za město poděkoval.
Těším se také na tradiční jarní posezení s našimi seniory, které se bude konat ve čtvrtek
19. března od 14.00 hod. v kulturním domě.

foto Jan Borecký

Z jednání rady a zastupitelstva města
V únoru proběhlo po jednom jednání Rady i Zastupitelstva města Žlutice.
Rada města Žlutice na svém jednání v pondělí 2. února schválila vyúčtování dvou
loňských městských grantů a řádné termíny svatebních obřadů v roce 2015. Stejně
jako v předchozích letech nebylo vyhověno žádosti o příspěvek na konání festivalu
Souznění. Bylo naopak schváleno opětovné připojení k symbolické akci Vlajka pro
Tibet vyvěšením tibetské vlajky na žlutické radnici v úterý 10. března. Schválen byl
také pronájem jednoho bytu v DPS Žlutice a pronájem táborové základny Ratiboř
vznikajícímu spolku Ratibořští, který založili dosavadní pořadatelé táborů na tomto
místě (dosud o základnu pečovala žlutická základní škola).
Zastupitelstvo města Žlutice jednalo v pondělí 16. února. Diskutovalo se zejména o
zateplování veřejných budov ve městě, možnostech rozvoje volnočasového klubu a
svozu a třídění odpadů. Rada města Žlutice byla zastupitelstvem pověřena přijímat a
zapojovat do městského rozpočtu dotace, například pro školská zařízení a
pečovatelskou službu, na zateplování nebo činnost zásahové jednotky hasičů.
Zastupitelstvo dále vzalo na vědomí informace z jednání orgánů Vodohospodářského
sdružení obcí západních Čech a Skládky Vrbička, kde je město členem, respektive
společníkem. Byl zveřejněn záměr prodeje pozemků pod trafostanicemi v Protivci a
Veselově, aby mohlo dojít ke sloučení vlastnictví elektrické rozvodné sítě. Živě se
diskutovalo o projektu Žlutický ovál (běžecká a in-line dráha kolem fotbalového
hřiště), bylo schváleno jeho spolufinancování a byl vybrán zhotovitel stavební části
projektu, na jehož realizaci získalo město dotaci. Zhotovitelem bude společnost
Inženýrská výstavba a pozemní stavby, která by měla v letošním roce ovál vybudovat
za cenu ve výši 6 745 030 Kč včetně DPH. Zastupitelstvo města schválilo také podání
žádosti o dotaci a případné spolufinancování projektu Rekonstrukce Malého náměstí
ve Žluticích. Příští jednání zastupitelstva města je plánováno na březen 2015.
Jednání Zastupitelstva města Žlutice jsou ze zákona veřejná a občané zde mají právo
vznášet své připomínky a návrhy.

Daňové přiznání i v Toužimi
Finanční úřad v Karlových Varech znovu nabídne možnost podat daňové přiznání
za rok 2014 i mimo své sídlo. Zaměstnanci finančního úřadu tentokrát ale nepřijedou
přímo do Žlutic, budou však k dispozici na Městském úřadu Toužim ve středu
25. března od 8 do 12 a od 13 do 17 hodin. Věříme, že této výhodné nabídky vyřídit si
své daňové záležitosti v nedaleké Toužimi využijete a ušetříte si tak složité parkování
a případné čekání ve frontě na finančním úřadu.
Ondřej Fábera, tajemník Městského úřadu Žlutice

NEZAPOMEŇME NA POPLATEK ZE PSŮ
MěÚ Žlutice coby správce místních poplatků upozorňuje občany, že 31. 3. 2015 je
splatný poplatek ze psů za rok 2015. Výše poplatku je stejná jako v předchozích
čtyřech letech, a to:
• pro občany s trvalým pobytem ve Žluticích je výše poplatku za prvního psa
400,- Kč, za každého dalšího 600,- Kč
• pro občany s trvalým pobytem v přilehlých obcích je výše poplatku za prvního
psa 60,- Kč, za každého dalšího 90,- Kč
• pro držitele invalidního, starobního, vdovského, vdoveckého a sirotčího
důchodu je výše poplatku za prvního psa 100,- Kč, za každého dalšího 150,- Kč
Ve Žluticích a přilehlých obcích (Protivec, Knínice, Ratiboř, Verušice, Veselov,
Vladořice, Záhořice, Mlýnce) eviduje město celkem 350 psů u 282 občanů, jak
ukazuje následující tabulka.
Obec

Žlutice
Protivec
Veselov
Knínice
Verušice
Ratiboř
Vladořice
Záhořice
Mlýnce
Celkem

Počet psů

277
25
23
8
8
5
2
1
1
350

Počet
držitelů
psů
231
14
18
5
6
4
2
1
1
282

V roce 2014 vybralo město na místním poplatku ze psů celkem 70.323,- Kč a
z daňové evidence je patrné, že až na výjimky občané za své psy nahlášené u správce
poplatku řádně platí. Přesto je zřejmé, že někteří občané neplní svou ohlašovací
povinnost a správci poplatku držení psa nenahlásí, a to přesto, že se tím vystavují
uložení pořádkové pokuty až do výše 50.000,- Kč (§ 147 odst. 2 zák. č. 280/2009 Sb.,
daňový řád). V tomto roce se úředníci města právě na tyto občany zaměří.
Lubor Strejček
správce poplatků a pohledávek MÚ Žlutice
_____________________________________________________________________

Prodám byt v osobním vlastnictví o velikosti 2+1 (56m2) v ul. Mlýnská 466.
Kontakt: Hubková 777 329 489

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ ŽLUTICE
V měsíci únoru organizoval žlutický hasičský spolek masopustní průvod. Není
jednoduché tuto tradici udržovat. Účast byla srovnatelná s loňským rokem a dle
mého názoru lze akci hodnotit jako zdařilou. Chtěl bych poděkovat všem, kteří
se na ní podíleli, ať již vlastním organizátorům, účastníkům průvodu nejen
v maskách, ale i občanům, kteří masopustní průvod skvěle pohostili a na
zabezpečení této tradice jakkoliv přispěli.
Zásahová jednotka vyjížděla k devíti událostem. K pěti technickým (3x spadlé
stromy přes silnice na Žluticku, 1x otevírání bytu nemohoucí osoby, 1x
likvidace uniklých ropných látek na silnici mezi Žluticemi a Pšovem), ke dvěma
požárům a dvěma dopravním nehodám. Dále byla „odstartována“ odborná
příprava na rok 2015. Proběhla dvě teoretická školení v hasičské zbrojnici a
praktický výcvik spolu s profesionálními hasiči z Toužimi ve Žlutické teplárně.
Ani naši mládežníci nezaháleli. V tělocvičně „pilují“ své dovednosti, které jistě
dostatečně využijí při jarních soutěžích. Střídavě, dle kategorií, se také scházejí
v klubovně, kde získávají další vědomosti v odborných hasičských tématech.
V neděli dne 22. února se sjelo v Nové Roli na sedmdesát mládežníků z okresu
Karlovy Vary, kde měli možnost získat nové odbornosti. Ze Žlutic dorazilo
celkem šestnáct mladých hasičů a většina z nich byla úspěšná. Upřímně
blahopřejeme všem a držíme palce do další jejich činnosti.
Alois MINÁŘ, velitel a jednatel SDH Žlutice

Volejbalovo-tenisový klub Žlutice
srdečně zve na
XIV. J U B I L E J N Í P L E S
Kdy: 27. 3. 2015 od 20.00 hod.
Kde: KD Žlutice
Hudba: skupina FLAMINGOS
Tradičně: VYSTOUPENÍ KLUBOVÝCH ŽEN A MUŽŮ
Jako vždy: bohatá tombola.
Vstupné 149,-Kč
Těšíme se na Vás!
Vstupenky je možno zakoupit u paní Hany Břehové v železářství U BŘEHŮ
(tel. č. 602 715 685)
________________________________________________________________
Zpráva městské knihovny
Vážení a milí spoluobčané,
předjaří je už za humny, ptáčci radostně vítají sluníčko, které začíná za větrem už i
hřát, den se pomaloučku prodlužuje a k poslům jara patří samozřejmě i měsíc březen,
který je pro nás knihovníky měsícem čtenářů! Srdečně si dovolujeme pozvat do
knihovny ve Žluticích naše čtenáře i nečtenáře! Přijďte si nezávazně zalistovat i počíst
v knížkách nebo časopisech, které tu máme pro široké spektrum uživatelů knihovny k
dispozici! Rády vás v našich prostorách přivítáme.
Pro zapomnětlivé čtenáře, kteří mají doma nevrácené knihy, máme potěšující zprávu,
že pokud knihy či časopisy přijdou vrátit během tohoto měsíce, platí pro ně „amnestie“
na upomínací výdaje! Této příležitosti, vážení čtenáři, nezapomeňte využít! Těšíme se
na vás v knihovně!
Míla Hlaváčková – knihovnice___________________________________________

Mateřská škola Žlutice
zve srdečně všecky děti předškolního věku a žáky 1. třídy ZŠ
na dětský karneval s trpaslíky a…

MOŽNÁ PŘIJDE I SNĚHURKA
V sobotu 21. března 2015 od 14 hodin v Kulturním domě ve Žluticích.
Vstupné dobrovolné. Pestrá tombola.

Kokořovci z Kokořova
V současné době se často hovoří i píše o rozsáhlé renovaci kokořovského
zámku ve Štědré, kterou zajišťuje obecní úřad a naopak o statku téhož jména,
ze kterého se v našem městě pomalu stává ruina. Povězme si něco o rozsáhlém
rodu, který staletí ovlivňoval život ve Žluticích.
Průvodci nám budou
Josef Vojtěch Šaroch a jeho rozsáhlé dílo Kokořovci z Kokořova, Jan Křtitel
Kraus a jeho Žlutické letopisy a překlad Karla Fleissnera Die Geschichte der
Stadt Luditz in chronologischer Darstellung.
Kokořov
Dnešní Kokořov je pouhou osadou u Nevřeně v okrese Plzeň sever. Jméno je
odvozeno od příjmení Kokoř. Prvním známým držitelem byl vladyka Podiva
z Kokořova, který je uveden v roce 1225 mezi svědky převodu majetku na
listině krále Přemysla Otakara I. Předkem souvislé řady Kokořovců byl Petr
z Tatiné , který vládl na Kokořově v roce 1401 a připomíná se tu ještě v roce
1420. Kolem roku 1520 přeložil Petr z Kokořova své sídlo do Všerub a tvrz
v Kokořově pustla.

Rytíři kokořovského rodu měli v Plzeňském kraji rozsáhlé majetky. Sídlili
ve Štáhlavech, Nebílovech, v Prádle u Nepomuka, Chocenicích, Oselcích,
v Purkartově Újezdě a v Petrovicích. Jedna větev sídlila později i v Nečtinách.
My však budeme sledovat větev Kokořovců, kteří se později usídlili ve
Žluticích.
Kokořovci ve Šťáhlavech
Syn Petra Kokořovce Jiří celý zděděný majetek, to je Kokořov a Všeruby,
prodal Jakubu Černínovi z Chudenic.
Dne 24. Června 1539 koupil Šťáhlavy od bratří Miloty, Beneše, Václava,
Kunráta Viléma z Doupova a jejich nezletilých synů Zikmunda, Habarta
a Adama.
Do koupeného majetku patřila tvrz, dvůr a ves Šťáhlavy s mlýnem, lesy
a rybníkem. Dále ves Nezbavětice s celým příslušenstvím, podíly v Malých
Šťáhlavicích a pustý zámek Lopata.
V roce 1561 pak koupil část panství zelenohorského včetně poloviny hradu
Zelená Hora. Z tohoto majetku připojil ke Šťáhlavům městečko Starý Plzenec
s pustým hradem Radyně a vsí Losinou.
Majetky výhodně prodával a jiné kupoval. Do jeho vlastnictví se dostal statek
Prádlo a Chocenice. K nim patřily vsi Komorno, Kotousov, Chocenická Lhota,
Jarov, Zhůře a další dvě pusté vsi. Naopak postoupil jiným ze svého majetku
podíly na zámku Zelená Hora a okolní vsi.
Dne 14. července roku 1575 koupil od Jana staršího Popela z Lobkovic
panství Žlutice a Hrádek Prohořský za 33 000 kop grošů českých. Do majetku
patřily zámky Nevděk, Mazanec a Žlutice, dále vsi Verušice, Dolánky, Borek,
Kobylé, Skřípová a dále Záhoří. K Hrádku patřily vsi Prohoř, Zbraslav, Štědrá,
Lažany, Smilov, Přestání, Komárov, Potok, Kamenná Hora, Doubravice a Mezí.
V roce 1578 pak spolu s Jaroslavem Libštejnským z Kolovrat koupili od
císaře Rudolfa II. za 40 000 kop grošů českých panství Rabštejn.
Rytíř Jiří z Kokořova zemřel asi v roce 1584 a byl pohřben ve Staré Plzni,
což je dnes Starý Plzenec. Svůj majetek odevzdal synu Petrovi již roku 1578.
Manželka Jiřího Dorota Údrčská z Údrče zemřela v roce 1575 a je také
pohřbena ve Starém Plzenci.
Jiří Kokořovec rozuměl novému hospodářství. Zakládal panské dvory a
z jejich výtěžku kupoval další statky. Byl nejbohatším rytířem v Plzeňském
kraji.
Jiří Svoboda
_________________________________________________________________
Zdarma poradím s hypotékou či úvěrem, pomohu v jednání s bankou.
Ing. Jaromír Břehový, bankovní specialista v. v., Žlutice, tel.: 606 735 078.

OHLÉDNUTÍ ZA ROKEM 2014

Blíží se nová turistická sezona, a tak je třeba shrnout naši činnost v loňském
roce. Dodrželi jsme opět naše zásady: opravovat drobné sakrální památky mimo
obce a starat se o trasy Stezka sovy Rozárky, Cesta za pověstí a Křížková cesta.
Co se nám povedlo?
1) Opravili jsme další dva křížky. Šimonův stojí na křižovatce k Semtěši a další
u přejezdu záhořické zastávky. Oba na Křížkové cestě byly poslední z námi
objevených křížků, čekajících na svoji rekonstrukci. Na Křížkové cestě jsou tedy
všechny křížky, sochy, holubník a studánka opravené (28 objektů). Zbývají
pouze některé památky v Močidleci, do čehož se nechceme obci plést.
2) Vydali jsme informační letáky s mapou k Cestě za pověstí (včetně Rozárky)
a ke Křížkové cestě. Oba jsou „ z ruky“ Dalibora Nesnídala a jsou moc pěkné.
Těší nás, že z informačních center mizí jako první. Horší je shánění peněz na
dotisky. Letos by nám mohla pomoci dotace z Krajského úřadu.
3) Opravili jsme čtyři tabule na Rozárce (jednu někdo ukradl, další byly již
vybledlé). Nainstalovali jsme sochu nového vodníka do záhořického rybníka,
sochu čápa na hrázi (obojí nebylo zrovna jednoduché!!) a sochu další sovy za
Osevou. Dokončili jsme úpravy u žlutických Lurd.
4) zorganizovali jsme pochod pro děti a rodiče po Rozárce. Na trase byly
soutěže a pohoštění pro účastníky
5) a to hlavní nakonec: rekonstrukce kapličky sv. Jakuba. Byla to rychlá akce.
V březnu jsme o ní rozhodli a v červenci se světilo! Tentokrát bez jakékoliv
dotace. Náklady se rozhodli uhradit někteří členové SOVy. O to větší a milejší
překvapení pro nás bylo, že téměř polovina (asi 35 000,- Kč) se vybrala při
veřejné sbírce. Potěšilo nás to a utvrdilo v přesvědčení, že naše konání má smysl
a lidi zajímá. A to jak nás „normální“, tak dokonce i politiky. Poděkování nám
všem, kteří jsme se na záchraně kapličky podíleli, vyslovil i pan senátor Ing.
Tomáš Jirsa. A není sám, kdo si naší práce všímá. Další jsou např. redaktoři z
různých webových portálů, či náhodní turisté, kteří si změn v okolí Žlutic

všímají, chválí je a dávají typy na další akce. Jiní nás chtějí napodobit a žádají
radu, jak se vlastně taková drobná památka dá opravit, co vše je k tomu třeba…
Jak je vidět, v loňském roce jsme se „neulejvali“. Elánu máme stále dost, a tak
v podobném duchu chceme pokračovat i letos. Nápadů je mnoho, ale vše záleží
na tom, kolik nám přispěje krajský úřad a jak ochotní budou ke spolupráci
dobrovolníci - členové našeho okrašlovacího spolku, bez kterých to nejde.
Za Spolek okrašlovací Vladař MUDr. Hana Hnyková

Dětský křížek u Záhořické zastávky.

Šimonův křížek na křižovatce na Semtěš.

Pro informaci čtenářů uvádíme přehled ordinačních hodin žlutických lékařů:
MUDr. Iva Weilguny, ordinace praktického lékaře pro dospělé.
Pod strání 467, Žlutice, sestra Eva Danečková, tel.: 353 230 989
Pondělí:
Úterý :

7.00 – 8.00 hod. (odběry krve)
13.30 – 15.00 hod.

Středa.:

7.00 – 8.00 hod. (odběry krve)

Čtvrtek:

7.00 – 10.00 hod. (ordinace Chyše)

Pátek:

7.00 – 9.30 hod.

7.00 – 11.30 hod.

12.00 – 15.30 hod.

Ordinace Verušičky a Valeč od 1.1. 2014 uzavřena. Objednávky přijímáme
v ordinačních hodinách na telefonu 353 312 811. Objednaní pacienti mají
přednost. Neodkladné neobjednané pacienty ošetříme na počkání.
Trvale užívané léky si lze do druhého dne objednat taktéž telefonicky nebo
vzkazem vloženým do obálky připravené za dveřmi ordinace. Recepty pak
pacienti naleznou v obálkách označených jejich jmény v krabičce na poličce
za dveřmi následující den.
_____________________________________________________________
MUDr. Jiří Brichta, ordinace praktického lékaře pro dospělé.
Zdravotní středisko Nádražní 322, tel.: 353 393 240
Pondělí:

–

14.00 – 18.00 hod.

Úterý :

7.45 – 11.00 hod.

14.00 – 16.00 hod.

Středa.:

7.45 – 11.00 hod.

Čtvrtek:

7.45 – 11.00 hod.

14.00 – 16.00 hod.

Pátek:

7.45 – 11.00 hod.

14.00 – 16.00 hod.

–

_____________________________________________________________
MUDr. Ivan Poustka, gynekologie,
Zdravotní středisko Nádražní 322, tel.: 353 393 949
Středa

8.00 – 12.00 hod.

Privátní zubní praxe, parodontologie, dentální hygiena.
MUDr. Hana Hnyková, MUDr. Stanislav Široký, Mgr. Petra Vojtová
Zdravotní středisko Nádražní 322, tel.: 353 393 550
Pondělí:

8.00 – 12.00 hod.

14.00 – 18.00 hod.

Úterý :

8.00 – 12.00 hod.

13.00 – 16.00 hod.

Středa.:

8.00 – 12.00 hod.

13.00 – 18.00 hod.

Čtvrtek:

8.00 – 12.00 hod.

13.00 – 16.00 hod.

Pátek:

8.00 – 12.00 hod.

–

________________________________________________________________
MUDr. Jiří Havlásek, zubní praxe
Zdravotní středisko Nádražní 322, tel.: 353 393 188
Pondělí:
Úterý :
Středa.:

–
7.30 – 12.00 hod.
–

13.00 – 18.00 hod.
–
13.00 – 18.00 hod.

Čtvrtek:

7.30 – 12.30 hod.

–

Pátek:

7.30 – 12.00 hod.

–

________________________________________________________________
MUDr. Petr Stěřík, praktický lékař pro děti a dorost
Zdravotní středisko Nádražní 322, tel.: 353 393 106
Pondělí:
Úterý :

–

13.00 – 14.30 hod.

13,00 – 15.00 hod. (Valeč, Chyše) 15.30 – 16.30 hod.

Středa.:

–

13.00 – 14.30 hod.

Čtvrtek:

–

13.00 – 14.30 hod.

Pátek:

8.00 – 10.00 hod.

–

DROBNÉ PAMÁTKY – PERLIČKY NAŠÍ KRAJINY
Muzejní spolek Žluticka pořádá další ze svých tradičních
přednášek, tentokrát o významu drobných architektonických
památek v krajině. Přijďte si poslechnout poutavé povídání
známého plzeňského architekta Ing. arch. Jana Soukupa ve
čtvrtek 12. 3. 2015 v 17:00 hodin v penzionu Harmonie.

Třetí odboj a Karlovarsko
Karlovarská středoškolská učitelka Mgr. Jitka
Blažková se svými studenty pracovala v rámci výuky
dějepisu na poněkud vytěsňovaném tématu třetího
odboje. Jeho účastníci byli často trestáni prací
v táborech nucených prací na Karlovarsku a Sokolovsku, byli využíváni zejména k
nebezpečné a zdraví škodlivé těžbě uranu. Své poznatky, získané i od členů
Konfederace politických vězňů ČR, obohatila přednášející mimo jiné i dvěma
krátkými filmy o přeživších. Přednáška na pozvání Muzejního spolku Žluticka
proběhla 5. 2. 2015 v penzionu Harmonie. Na tuto teoretickou část naváže „terénní
exkurze“ 16. 5. 2015. Zájemci se mohou hlásit na e-mailu: muzejnici.zlutice@volny.cz
Petr Brodský, Muzejní spolek Žluticka

____________________________________________________________
ŽLUTICKÉ DIVADLO ŽIJE
Místní divadelní soubor ŽLUTIČAN má za sebou další sezónu. Poslední hru
CHODÍ PEŠEK OKOLO jsme dávali celkem šestnáctkrát. Je o nás zájem a my
si toho velmi vážíme. Svědčí o tom plné sály v Klatovech, Mariánských
Lázních, Chebu a Tachově, ale také v Podbořanech, Sokolově, Teplé a
především v domácích Žluticích s našimi laskavými diváky a příznivci. Pro
následující sezonu nacvičujeme další hru z pera našeho principála. Je
z prostředí antidementního penzionu pro čiperné důchodce a mimo stálé herce si
v ní zahraje i náš dlouholetý rádce a kamarád Břetislav Tetera a také
inspicientka Věruška Levanská. Už se na své diváky těšíme.
Jaromír Břehový

NABÍDKA PRACOVNÍHO MÍSTA

Firma Tenebris s.r.o
nově vytváří volné pracovní místo na pozici dámská, pánská krejčová
Podmínkou: vyučení v oboru
Praxe: výhodou
Možnost pracovat brigádně na zkrácený pracovní úvazek nebo hlavní
pracovní poměr.
Vstupní pohovor si prosím domlouvejte se slečnou Evou Žultkovou na
telefonním čísle 724 846 920
_________________________________________________________________________________

OZNÁMENÍ
V sobotu 14. 3. 2015 se od 15:00 hodin v salónku penzionu Nad Hradbami koná
třetí setkání bývalých zaměstnanců ZPA Žlutice.
_________________________________________________________________________________

Hledám spolucestující na dojíždění za prací do Karlových Varů. Mohu se časově
přizpůsobit. Tel.: 725 832 109._______________________________________
Prodám rodinný dům v obci Chyše.
Zastavěná plocha 420 m2, zahrada 304 m2, ostatní plocha 460 m2.
Bližší informace na tel. 777 763 453.___________________________________
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 slepičky pouze našeho chovu! Prodej se uskuteční ve Žluticích
u kina ve čtvrtek 12. března 2015 v 15.30 hod.
............................................................................................
Při prodeji slepiček proběhne i výkup králičích kožek - cena dle poptávky.
Případné bližší informace : Po - Pá 9.00 - 16.00 hod. Tel.: 601576270,
606550204, 728605840.____________________________________________

KULTURNÍ KALENDÁŘ BŘEZEN 2015
Kulturní dům
Čtvrtek 19. 3.

10.00

Pohádka Sůl nad zlato, Divadlo Praha, pro děti MŠ a I.st. ZŠ

Čtvrtek 19. 3.

14.00

Posezení pro seniory s tancem, hudba Duo V. Žákovce

Pátek

20. 3.

17.00

Ples žáků 9. tříd ZŠ

Sobota

21. 3.

14.00

Karneval s trpaslíky

Středa

25.3.

20.00

Divad. představení PLAY STRINDBERG – Divadlo Praha
Hrají: Jiří Štěpnička, Zuzana Slavíková, Vladislav Beneš

Pátek

27.3.

20.00

Ples Volejbalovo-tenisového klubu

Sobota

28.3.

10.00

Brigáda – Čištění řeky Střely – sraz na mostě v Lomnici

Galerie
Probíhá výstava obrazů Zdeňka Sláby
Výstava Měsíc knihy – datum vernisáže bude upřesněn na plakátech

Infocentrum
VU3V – každé úterý
Prodej drobných předmětů

Knihovna
Pondělí

Zahájení soutěže - Březen měsíc čtenářů

9. 3.

Penzion Harmonie
Čtvrtek
.

12. 3.

17.00 Drobná architektura v krajině - přednáška, Muzejní spolek
Žlutice

Penzion NAD HRADBAMI
Sobota

7. 3.

9.00

Liga v mariáši – Mariášový klub Žlutice

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, Lubor Strejček, Hana Hnyková, Martina Bártová, Míla Hlaváčková, Jiří
Svoboda, Petr Brodský, Jaromír Břehový, Petra Janouškovcová, Denisa
Slavíková, Michaela Smyslová, Simona Čermáková a Luděk Svoboda.
Všem přispěvatelům za zaslané materiály děkujeme!
Příspěvky do březnového čísla nám, prosím, zasílejte do 20. 3. 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

