SLOVO STAROSTY
S příchodem nového roku se ke mně dostala informace, ze které mám osobně radost. Město
uspělo se žádostí v regionálním operačním programu (ROP) o dotaci na opravu běžecké dráhy na
fotbalovém hřišti. Ještě letos tak vznikne místo starého škvárového oválu okruh s umělým
povrchem na běhání a vnitřní část bude určena in-line bruslařům. Vznikne také nové doskočiště
pro skok do písku. Celkové náklady se pohybují těsně pod 7 mil. Kč a finanční spoluúčast města je
15%. Celý projekt je ale třeba předfinancovat. Doufám, že nová dráha pomůže škole s výukou
atletiky a současně zatraktivní areál hřiště nejen pro bruslaře.
Poslední výzva ROPu v dobíhajícím programovém období je pro Žlutice také zajímavá. Je
z ní možno zažádat o peníze na zlepšení infrastruktury a město má v úmyslu podat projekt na
opravu Malého náměstí s obnovením průchodu do ulice Dukelských hrdinů. I zde se jedná
předběžně o částku kolem 7 mil. Kč a spoluúčast 15%. Projekt spočívá v opravě povrchů, ve
vybudování zcela nového schodiště od OD Vladař, úpravy koutku za hudební školou nebo
zpřístupnění studny v horní části náměstí. Oba výše uvedené projekty jsou k nahlédnutí na radnici.
Poslední den školního pololetí patří již tradičně slavnostnímu předávání vysvědčení žákům
prvních tříd. V prostorech muzea dostali prvňáčci nejen vysvědčení, ale také něco na čtení a
průkazku do městské knihovny. Sami si pak obohatili slavnostní dopoledne krátkým kulturním
vystoupením. Všichni si, myslím, odnesli pěkný zážitek a rodiče navíc domácí úkol – musí se
svými dětmi společně přečíst obdrženou knížku. ☺
V lednu bylo také vylepšeno vybavení kulturního domu. Bylo nakoupeno 100 nových židlí,
5 stolů a zbylé stoly byly opraveny. Návštěvníci různých akcí jistě ocení o trochu důstojnější
prostředí našeho sálu. Nezbývá, než si přát, aby se k novému nábytku lidé chovali šetrně.
Měsíc únor patří masopustu. I letos se na jeho pořádání podílejí žlutičtí hasiči a město
Žlutice. Všechny srdečně zvu nejen na průvod městem, ale také na večerní bál a pálení Bakcha.
Vše v úterý 17. února.
Na závěr blahopřeji restauraci Nad Hradbami k získání ceny Spokojený zákazník
Karlovarského kraje, která jí byla udělena Sdružením českých spotřebitelů za kvalitně
poskytované služby.
Václav Slavík
starosta města

Foto ZŠ a ZUŠ Žlutice

MĚSTO ŽLUTICE VYHLAŠUJE VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ
Tajemník Městského úřadu Žlutice vyhlašuje v souladu s § 7 zákona č. 312/2002 Sb., o
úřednících územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů, výběrové řízení na
obsazení pracovních pozic REFERENT/KA PODATELNY A MATRIČNÍ AGENDY a
FINANČNÍ ÚČETNÍ. Přihlášku je možné podat osobně nebo poštou do pondělí 23. 2. 2015 do
16 hodin, rozhoduje termín doručení do podatelny Městského úřadu Žlutice (nikoli datum podání
na poštu). Více informací zájemci najdou na městském webu www.zlutice.cz, případně je možné
obrátit se osobně nebo telefonicky na tajemníka Městského úřadu Žlutice Ondřeje Fábera (telefon
724 770 169). Těšíme se na všechny došlé přihlášky i budoucí spolupráci s vybranými uchazeči!
Ondřej Fábera
tajemník MÚ Žlutice

PLATEBNÍ MORÁLKA PŘI VÝBĚRU MÍSTNÍCH POPLATKŮ
SE ZLEPŠILA
V posledních dvou letech se platební morálka žlutických občanů výrazně zlepšila – alespoň
co se týče placení místních poplatků za komunální odpad. Zatímco do roku 2012 se městu příliš
nedařilo vybírat od svých občanů poplatky a do městské pokladny doputovalo vždy o několik set
tisíc méně, než bylo reálně předepsáno, v roce 2013 se karta obrací a město v podstatě vybírá více,
než plánovalo – jak ukazuje níže uvedená tabulka. Je to především tím, že se ve větší míře daří
vybírat i staré pohledávky. Rok 2014 jen podtrhává vzestupnou tendenci ve výběru místních
poplatků za odpady a větší platební kázeň žlutických občanů.
Komunální odpad: – rekapitulace předpisů a plateb
1
Rok
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014

2
Předpis
1.351.827,1.342.942,1.337.663,1.352.613,1.480.338,1.239.663,1.125.927,-

3
Platba
1.168.386,1.201.178,1.108.618,1.114.709,1.151.698,1.253.142,1.196.614,-

4
Saldo
- 183.441,- 141.764,- 229.045,- 237.904,- 328.640,13.479,70.687,-

5
Vybráno v %
86,43
89.44
79,34
78,66
71,46
101,08
106,28

sloupec 1 – účetní období
sloupec 2 – maximální částka, kterou je možno v účetním období vybrat
sloupec 3 – souhrn plateb za aktuální i předchozí období
sloupec 4 – rozdíl mezi platbou a předpisem
sloupec 5 – procentuální vyjádření skutečných příjmů oproti příjmům předpokládaným

Lubor Strejček
správce poplatků a pohledávek MÚ Žlutice

OZNÁMENÍ CENY TEPLA
Společnost Žlutická teplárenská oznamuje svým zákazníkům, že výsledná cena tepla za rok
2014 bude činit 488,23 Kč/GJ bez DPH (561,46 Kč/GJ včetně DPH). V loňském roce došlo kvůli
teplému zimnímu počasí k výrazně nižší spotřebě tepla oproti očekávání. Jednotková cena za GJ
tepla se proto o něco zvýšila, přesto ale spotřebitelé až na výjimky celkově zaplatí méně.
Rok
Spotřeba tepla
(GJ)
Předběžná cena
tepla (Kč/GJ)
Výsledná cena
tepla (Kč/GJ)

2006

2007

2008

2009

2010

2011
28 596

2012
29 890

2013
31 164

2014
25 773

360

398

463

488

498

523

532

452

452

370

454

463

488

490

561

525

450

488

Žlutická teplárenská

PODĚKOVÁNÍ
Ráda bych poděkovala za věcný a finanční dar, který byl v době vánočních svátků poskytnut
jednou rodinou ze Žlutic osamělým seniorům. Velice si toho vážíme a děkujeme!
Veronika Janíčková
ředitelka DPS Žlutice

Děkuji žlutickým a toužimským hasičům za rychlý zásah u hašení komína.
Jarmila Mičúchová

MATEŘSKÁ ŠKOLA VE ŠKOLNÍM ROCE 2014/2015
Mateřská škola ve Žluticích byla uvedena do provozu v roce 1967 jako „Spojené zařízení
Jesle – Mateřská škola.“ Kapacita školy je 150 dětí a v současné době navštěvuje školu 116 dětí ve
věku od 2,5 do 7 let, které jsou rozděleny do 5 tříd.
Školní rok 2014/2015 se stal rokem velkých změn. Konečně došlo k celkové výměně oken a
zateplení obou budov školy. Na jaře budou práce pokračovat zateplením kuchyně a spojovací
chodby mezi oběma pavilony. Také školní zahrada prochází celkovou revitalizací v rámci projektu
„Ekoškolka Žlutice,“ na který se nám podařilo získat finance ze Státního fondu životního
prostředí. Jistě jste si všimli nových netradičních herních prvků (vrbové bludiště, vrbová chýše,
korýtka na vodní hrátky apod.) a nových staveb (sluneční terasa před prvním pavilonem, přírodní
učebna, amfiteátr), které daly školní zahradě nový vzhled. Tím však úpravy nekončí. Na zahradu
se umístí další herní prvky, prolézačky, houpačky, domečky, tabule a přední část zahrady bude
nově oplocena. Nový kabát dostane i dvůr a chodníky v areálu školy.
Naše mateřská škola je v tomto roce zapojena do projektu „Inkluze ve Žluticích,“ jehož
cílem je minimalizovat problémy při přechodu dětí se speciálními vzdělávacími potřebami z MŠ
do ZŠ a prohlubovat spolupráci mezi školou a rodinami na přípravě dítěte. Díky zapojení
v projektu má škola k dispozici odborníky v oblasti logopedie, psychologie a speciální
pedagogiky, takže rodiče žáků získají odborné doporučení pro práci s dítětem a podporu při
komunikaci s učiteli.
V rámci projektu funguje při MŠ předškolní klub zaměřený na začlenění dětí ze sociálně
znevýhodněného prostředí a dětí cizinců a rodičovský klub, který je zaměřen na adaptaci a
přípravu před vstupem do MŠ. V předškolních třídách se na celkovém zkvalitnění přípravy podílí
kromě pedagogů i 2 asistenti, kteří se věnují individuální práci s dětmi.
A co naše třídy? V listopadu jsme uskutečnili výlet do porcelánové školičky v Nové Roli.
Děti ze třídy krtečků vystupovaly v KD pro svaz invalidů. Zúčastnili jsme se programu při
rozsvícení vánočního stromu ve Žluticích. Pro rodiče byly připraveny předvánoční tvořivé dílny a
vánoční besídky. Na konci ledna čeká naše předškoláky zápis do základní školy a všichni se
těšíme na tradiční dětský karneval, na který Vás tímto srdečně zveme.

Iva Slunčíková, Hana Sekeráková
Mateřská škola Žlutice

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ ŽLUTICE
Letošní výroční valné hromady, která se konala 10. ledna v sále kulturního domu, se
zúčastnilo sedmdesát členů našeho spolku a 29 hostů z Karlovarského kraje a okresu, zástupci
okolních firem a podniků a okolních hasičských jednotek.
Zásahová jednotka, ve které pracuje čtrnáct členů, vyjížděla během roku celkem k 71
událostem, jednalo se o 33 technických událostí, 19 požárů, 17 dopravních nehod, 1 planý poplach
a 1 taktické cvičení. Dále pak jednotka vyjížděla k dalším 12 událostem, které jsou nově
klasifikovány jako „zpráva o činnosti.“
Kromě spolupráce s městem nechyběla také prevence ve školách a školkách a na letních
dětských táborech.
O činnosti, úspěších a neúspěších našeho spolku jsem během loňského roku průběžně
informoval.
Další lednovou akcí byl tradiční hasičský ples. Ještě jednou bych chtěl upřímně poděkovat
všem, kteří se plesu zúčastnili nebo náš spolek podpořili nákupem vstupenky.

V úterý 17. února před Popeleční středou opět proběhne ve spolupráci s městem
masopustní průvod. Sraz masek bude ve 14 hodin v hasičské zbrojnici. Masopustní průvod bude
v 15 hodin zahájen před radnicí předáním klíče od města. Poté vyrazí přes náměstí směrem k
základní škole, ulicemi Poděbradova, Vítězná, Nádražní, Mlýnská, Hradební, Zámecká a
Karlovarská až na Žižkov. Večer bude pokračovat taneční veselicí v sále Zámecké restaurace.
Pálení Bakcha je plánováno před radnicí na 21. hodinu.
Přijďte s námi opět oživit tradici, přivítejte masky tradičním způsobem a samozřejmě pojďte
se s námi pobavit.

Alois Minář
jednatel a velitel SDH Žlutice

NOVOROČNÍ BÁSNIČKA
Nový rok nám brzy začne,
takže máme přání vzácné.
Hlavní je – určitě zdraví
to přeju dnes každému.
Jaká si dát předsevzetí,
neporadím žádnému.
Stárnem všichni, to je jisté,
proto prosím: Mohli byste
zvolit trochu větší tisk?
Tohle se dá těžko číst.
Nemluvím jen za sebe,
trápí to dost lidí –
prázdných míst je habaděj
a to kdekdo vidí.
Zdraví, štěstí, dobrou práci,
přeju lidem všem,
ať prospívá nejen město,
ale celá zem!
P. S. K volbám už nikdy nepůjdu –
jsou často jen pro ostudu.
Srdečně zdraví
Eliška Bachmannová

Poznámka redakce:
Děkujeme za připomínku k obtížně čitelnému malému písmu použitému při tisku
Žlutického zpravodaje. Případné zvětšení velikosti tištěného textu je zvažováno, pokud
dojde ke změně formátu Žlutického zpravodaje ze současného A5 na nový formát A4.
Větší formát A4 je dnes již obvyklý i pro zpravodaje okolních měst a obcí (Bochov,
Toužim, Manětín…). Děkujeme za pochopení!

VZPOMÍNÁME
Dne 30. prosince 2014 nás ve věku 85 let
navždy opustila maminka a babička paní
Božena Hubková. Zůstane navždy v našich
srdcích.
Vzpomínají
dcera Zdeňka s rodinou, vnučka Linda
s rodinou, vnuk Jan s rodinou a její přátelé.
***
Odešel beze slůvka rozloučení. Nic po
něm nezbylo, nic není. Odešel, ale nám zůstaly
v srdcích už jen jeho vzpomínky. Dne 6. února
uplyne už 7 let od úmrtí pana Josefa
Branžovského. Kdo jste ho znali, věnujte mu s
námi tento den tichou vzpomínku.
Dcera Danuše s dětmi a manželka Erika.
***
„Život zemřelých je uložen v paměti
žijících.“ Dne 14. 2. 2015 uplyne nejsmutnější
rok v našich životech, kdy nás navždy opustil
pan Jaroslav Bidrman.
S láskou neustále vzpomínají
manželka Václava, dcera Jiřka s rodinou
a syn Václav s dětmi.

INZERCE
PRÁCE
Hledám asistentku pro přepisování textů v anglickém jazyce na PC + další asistenční práce ve
vědecké observatoři Rabštejn nad Střelou (14 km od Žlutic). Práce spíše v odpoledních hodinách,
ale není podmínkou, plat od 120Kč/hod. Možnost ubytování v místě. Dlouhodobá spolupráce.
Odpovědi + CV zasílejte na: tplacek83@gmail.com.

SLUŽBY
2. února 2015 jsem otevřela manikúru a nehtové studio.
Lenka Kůsová, Zámecká 403, Žlutice
604 780 584

***
Zdarma poradím s hypotékou či úvěrem, pomohu v jednání s bankou.
Ing. Jaromír Břehový, bankovní specialista v. v., Žlutice,
606 735 078

***
Obraz jako vánoční dárek pro náročné nabízí MINIGALERIE Marty Benešové.
V prostorách Železářství U BŘEHŮ, Žlutice, Dolní křižovatka.

PRODEJ A PRONÁJEM
Prodám nebo pronajmu byt 4 + 1, cena dohodou.
776 005 185

***
Pronajmu cihlový byt 2 + 1 v Nádražní ulici.
702 516 575

***
Pronajmu garáž v Hradební ulici 32.
607 688 467

KULTURNÍ KALENDÁŘ
ÚNOR 2015
Kulturní dům
Pátek

13. 2. 20:00

Maturitní ples SLŠ Žlutice (lesnický)

Neděle

16. 2. 14:00

Karneval s trpaslíky

Úterý

17. 2. 19:00

Masopustní veselice

Sobota

21. 2. 20:00

Ples TJ Sokol Žlutice (fotbalový)

Sobota

28. 2. 20:00

Ples ČRS Žlutice (rybářský)

Infocentrum
Pátek

13. 2. 17:00

Vernisáž výstavy obrazů

Čtvrtek

26. 2. 15:00

Tvořivá dílna

Zahájení dalšího semestru

Univerzita třetího věku

Velké náměstí
Úterý

17. 2. 15:00

Masopustní průvod městem (zahájení)

Žlutický zpravodaj, tiskovina Města Žlutic. MK ČR E12306 Ročník XLIV.
Nákladem 1080 ks tiskne tiskárna AZUS Březová. Distribuce zdarma.
Toto číslo zpravodaje pro Vás připravili Ondřej Fábera a Václav Slavík.
Do lednového čísla Žlutického zpravodaje přispěli Václav Slavík, Ondřej Fábera, Lubor Strejček,
Jaroslava Voglová, Veronika Janíčková, Jarmila Mičúchová, Iva Slunčíková, Hana Sekeráková,
Alois Minář a Eliška Bachmannová.
Všem přispěvatelům za zaslané materiály děkujeme!
Příspěvky do březnového čísla nám, prosím, zasílejte do 20. 2. 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.
Omlouváme se čtenářům za pozdní tisk a distribuci Žlutického zpravodaje z důvodu
technických a redakčních změn. Je naším cílem, aby do budoucna po stabilizaci nového
systému byl zpravodaj opět k dispozici na začátku měsíce.
Děkujeme za pochopení.

www.zlutice.cz

