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Kouzelná květina, obrázek Yoko Zeilhoferové.

Možná vás zajímá…
K čemu je to dobré?
Tak zazněla otázka pod informací, že si Žlutice pořídily listovací kopii slavného
rukopisného zpěvníku – Žlutického kancionálu. Zcela jasnou odpověď dostali
všichni účastníci slavnosti, na které byl po letech opět představen originál této
národní kulturní památky. Zároveň byla představena výše zmíněná kopie a její
autor, knihař Jiří Fogl (na snímku), obdržel od města malý dárek. Pro ty, kteří
nemohli v sobotu 23. 6. 2018 do muzea dorazit, se pokusím některá fakta
shrnout. Pořízením této v mnoha ohledech unikátní kopie napsalo město spolu
s jejími tvůrci další příběh Žlutického kancionálu. Jedinečnost spočívá
ve spojení užití moderních technologií a materiálů s poctivou a fortelnou prací
lidských rukou. Je výrazem hluboké úcty a obdivu k práci našich předků
a uvědomění si vlastní identity. Je také, pevně doufám, zdrojem hrdosti na naše
město, neboť stejně jako před 460 lety si toto dílo koupili žlutičtí za své peníze.
Listovací kopie je nejen prvním exponátem do nové muzejní expozice, na které
se usilovně pracuje, ale také hmatatelným zdrojem informací pro širokou
veřejnost a školy. Originálem si školáci přeci jen tak nezalistují a díky kopii
pro ně nebude kancionál už jenom pojmem na obrázku. Tak tedy k tomu je to
dobré…
Nastává čas dovolených a prázdnin. Přeji vám všem, milí spoluobčané, skvěle
strávený letní čas.
Václav Slavík – starosta, foto Jan Borecký

Z jednání rady a zastupitelstva města
V květnu a červnu 2018 proběhla dvě jednání Rady města Žlutice.
Výtah z usnesení 80. jednání Rady města Žlutice ze dne 21. května 2018
Rada města Žlutice
jmenuje paní Ivu Slunčíkovou do funkce ředitelky příspěvkové organizace
Mateřská škola Žlutice,
jmenuje pana Luďka Svobodu do funkce ředitele příspěvkové organizace
Základní škola a základní umělecká škola Žlutice, příspěvková organizace,
schvaluje pacht části pozemku p. č. 3777/1 v k. ú. Žlutice o výměře 312 m2 paní
ZM a panu VM na dobu neurčitou za roční pachtovné ve výši 1 Kč/m2,
schvaluje zveřejnění záměru propachtovat pozemek p. č. 3630/14 v k. ú. Žlutice
o výměře 228 m2 manželům RČ a MČ na dobu neurčitou za roční pachtovné
ve výši 1 Kč/m2,
schvaluje zveřejnění záměru propachtovat část pozemku p. č. 218/2 v k. ú.
Žlutice o výměře 125 m2 a část pozemku st. 364 v k. ú. Žlutice o výměře 20 m2
pana VO na dobu neurčitou za roční pachtovné ve výši 1 Kč/m2,
schvaluje nabídku pana Josefa Sedláčka na dodávku a montáž teplovodního
kotle pro volnočasový klub za cenu ve výši 134 000 Kč bez DPH,
schvaluje záměr Střední lesnické školy Žlutice spočívající ve vybudování
nového přístupu do areálu školy přes upravený pozemek p. č. 328/1 v k. ú.
Žlutice,
schvaluje dohodu se společností Lesy Žlutice o zmocnění k výkonu a organizaci
práva myslivosti a rybářského práva a k právním jednáním souvisejícím
se žádostmi o dotace ve vztahu k propachtovaným nemovitostem,
schvaluje podání žádosti o dotaci z Programu rozvoje venkova na projekt
„Soustava odpočinkových míst v lesích města Žlutice“.
Výtah z usnesení 81. jednání Rady města Žlutice ze dne 4. června 2018
Rada města Žlutice
bere na vědomí stanovisko Komise pro bydlení Rady města Žlutice a schvaluje
pronájem městského bytu číslo 3 v domě Žlutice, 5. května č. p. 15 paní LM
na dobu určitou v délce 12 měsíců s možností dalšího prodloužení za měsíční

základní nájemné ve výši 1 710 Kč a za dalších podmínek v souladu se zněním
vzorové nájemní smlouvy,
schvaluje pronájem městského bytu číslo 1 v domě Žlutice, Poděbradova č. p.
415 panu VP na dobu určitou v délce 12 měsíců s možností dalšího prodloužení
za měsíční základní nájemné ve výši 847 Kč a za dalších podmínek v souladu
se zněním vzorové nájemní smlouvy,
schvaluje zveřejnění záměru propachtovat část pozemku p. č. 3603/2 v k. ú.
Žlutice o výměře 260 m2 a část pozemku p. č. 3603/3 v k. ú. Žlutice o výměře
340 m2 paní JJ a panu LO na dobu neurčitou za roční pachtovné 1 Kč/m2,
schvaluje zveřejnění záměru propachtovat část pozemku p. č. 3603/3 v k. ú.
Žlutice o výměře 100 m2 panu IM na dobu neurčitou za roční pachtovné ve výši
1 Kč/m2,
schvaluje dohodu se společností Lesy Žlutice o dočasné úpravě výše
pachtovného za městský lesní majetek, které se pro rok 2018 z důvodu realizace
dotačních projektů snižuje na hodnotu 0 Kč,
bere na vědomí informace organizace Krajská správa a údržba silnic
Karlovarského kraje o úsecích silnic bez zajištění zimní údržby v roce 2018
(stejný rozsah jako v minulých letech),
schvaluje veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského
kraje ve výši 202 000 Kč na realizaci projektu „Polní cesta Polom – Skoky,
oprava povrchu“,
Ondřej Fábera , tajemník Městského úřadu Žlutice
--------------------------------------------------------------------------------------------

Informace Technických služeb města Žlutice, s.r.o.
Vážení spoluobčané,
dovolte mi podat pár informací z této společnosti města.
Opravy majetku města
V současné době probíhají opravy schodišť v ulicích Pod Strání, Mlýnská,
Poděbradova a během prázdnin dojde k opravě velkého schodiště od prodejny
COOP k základní škole. Dále se dokončují úpravy nebytových prostor v domě
Velké náměstí 156, kde vedle vstupu do tohoto objektu vznikají nové veřejné
toalety.
Během června budou zahájeny stavební práce na opravě vstupů do bytových
(Pokračování na str. 4)

Vítězná 418-423, kde dojde k výměně propadlých a rozpraskaných asfaltových
povrchů zámkovou dlažbou. Na tyto práce naváže podobná oprava pochozích
ploch chodníků a vstupů do bytových domů Vítězná 424, 425 a součástí budou
i stavební práce na rozšíření odstavného pruhu a úpravy plochy pod kontejnerem
na TKO mezi domy Vítězná 424, 425 a Poděbradova. V Mlýnské ulici dojde
k opravě chodníku za domy Mlýnská č.p. 460-463. Žádáme proto spoluobčany
o pochopení dočasného omezení pohybu v těchto místech.
Volnočasový areál přírodního koupaliště Dolánka
Stejně jako loni i letos se budeme starat o údržbu tohoto areálu. Provoz
občerstvení bude zahájen v pátek 22. června.
Kompostéry na biologický odpad
Stále jsou pro zájemce k dispozici kompostéry. Žádáme spoluobčany, kteří mají
o kompostéry zájem, aby se dostavili na městský úřad (panVolf,
jiri.volf@zlutice.cz, 602 576 894), kde s nimi bude sepsána příslušná smlouva
a následně jim bude na technických službách tento kompostér vydán. Jedná se
o bezplatnou výpůjčku na dobu 5 let a pak přechází kompostér do vlastnictví
vypůjčitele a je škoda této příležitosti nevyužít. Kompostování biologického
odpadu z kuchyní i zahrad nám všem v budoucnu pomůže udržovat rozumnou
cenu za vývoz odpadu.
Prodej štípaného dřeva
Nabízíme prodej palivového štípaného dřeva (převážně měkké dřevo)
včetně dopravy na katastrálních územích města Žlutice. Cena je 850,- Kč včetně
DPH za 1 prms (prostorový metr sypaný). Kontakty: 777 120 174, 725 958 982,
e-mail:posta@tszlutice.cz, jednatel@tszlutice.cz, udrzba@tszlutice.cz, nebo
přímo v sídle společnosti Hradební 487, Žlutice.
Odkládání větví ze zahrad
Připomínáme, že nový prostor pro odkládání větví se nachází v areálu
bývalé betonárny u nádraží. Prosíme neodkládat již tento materiál v blízkosti
žlutické kotelny. Areál je otevřen v pátek do 18,00 hod. a v sobotu
do 14,00 hod. Jinak dle domluvy. Ke štěpkování větví dochází vždy po zaplnění
vymezeného prostoru.
Ing. Petr Keřka, jednatel společnosti
--------------------------------------------------------------------------------------------

Lesnická škola bodovala v Poháru primátora Karlových Varů
13. června 2018 proběhl 29. ročník Poháru primátora Karlových Varů v atletice.
Střední lesnická škola Žlutice přivezla rovnou tři individuální vítězství ve vrhu
koulí, skoku do dálky a hodu oštěpem. Všechny zajistil Radek Dojčar.
Gratulujeme!
Radka Stolariková, ředitelka SLŠ Žlutice

V Doupovském Hradišti proběhla chovatelská přehlídka trofejí
V rámci výstavy trofejí VLS, s.p. - divize Karlovy Vary proběhl 26. 5. 2018 již
11. ročník trubačské soutěže - Parforsní kňour. Soutěž byla rozdělena do dvou
kategorií dle věku trubačů. V soutěži souborů do 18 let se trubačský soubor
Žluťásek Střední lesnické školy Žlutice, p.o. umístil na druhém místě. V soutěži
sólistů ovládla první příčky Střední lesnická škola Žlutice, p.o. Na 1. místě
se umístil Jiří Horník a na 2. místě Jakub Ryjáček. V rámci doprovodného
programu celé výstavy se naše škola zapojila i do lesní pedagogiky. Na naučné
stezce ČLOVĚK-LES-ZVĚŘ jsme na stanovišti „Od semínka po výrobek“
představili dětem, jak roste les, společně jsme poznávali dřevo a hádali
u dřevěných výrobků, z jakého pochází dřeva. Návštěvníci výstavy nás mohli
také navštívit ve stánku školy, kde se mohli dozvědět spoustu informací o škole,
učebních oborech, podívat se na aranžérskou práci žákyň oboru Zahradník nebo
si vyzkoušet jízdu v našem novém speciálním lesním kolovém traktoru.
Radka Stolariková, ředitelka SLŠ Žlutice
(Obrázky ze soutěže na straně 6)

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ ŽLUTICE
Zásahová jednotka
Od května do poloviny června vyjížděla jednotka ke čtyřem událostem. Jednalo
se o dvě dopravní nehody, jednu technickou událost a pohotovost na stanici.
Počet událostí tedy činí za letošní rok celkem dvacet čtyři.
Měsíc květen a červen je obdobím, kdy se konají postupové soutěže, a ani letos
tomu nebylo jinak.
Soutěžní družstva dospěláků a dorostenců
Okresní a krajská soutěž se konala 9. června na stadionu AC Start v Karlových
Varech. Žlutice soutěžily v kategorii mužů a ti obsadili celkově 4. místo.
Vítězem se stali hasiči z Otročína, kteří budou reprezentovat Karlovarský kraj
na srpnovém Mistrovství České republiky v požárním sportu, které se tentokrát
koná v Liberci.
Ačkoliv Žlutice nemají dorostenecká družstva, měly zastoupení i v této
kategorii. V kategorii jednotlivci – střední dorostenky - nenechala nikoho
na pochybách Štěpánka Horská, která zaslouženě zvítězila a postoupila
do celostátního kola.
Antonie Minářová a Eliška Slavíková posílily družstvo dorostenek z Dalovic.
Díky vítězství budou hájit barvy Karlovarského kraje na Mistrovství republiky
v požárním sportu, které se bude konat ve dnech 1.-5. července v nedaleké Plzni.
Karlovarský kraj opět ovládli mladí hasiči ze Žlutic
Přípravka
Naši nejmenší (kategorie 3-6 let) se zúčastnili krajského setkání přípravek, kde
obsadili čtvrté místo.
Mladší kategorie
Ve dnech 26. - 27. května proběhlo v Nové Roli okresní kolo hry Plamen.
V mladší kategorii reprezentovaly Žlutice dvě družstva. Po součtu výsledků
z podzimní a jarní části obsadilo druhé družstvo celkově třetí místo a první
družstvo zvítězilo, čímž si zajistilo potřetí v řadě postup do krajského kola.
Krajské kolo proběhlo 10. června v Hroznětíně. Soutěžilo se ve třech
disciplínách a díky dvěma vítězstvím a jednomu třetímu místu skončilo žlutické
družstvo na prvním místě, a stalo se tedy také potřetí v řadě vítězem
Karlovarského kraje. Toto vítězství bylo ještě podtrženo skvělými
individuálními výkony v kategorii jednotlivců. Týnka Švecová brala zlatou
medaili a bronzovou medaili si vybojovala Natálka Maňáková. V chlapecké
(Pokračování na straně 8)

kategorii se stal přeborníkem Karlovarského kraje Libor Polák a na třetím místě
skončil Jakub Smrčka.
Všem členům mladší kategorie děkujeme za skvělý výkon a reprezentaci!

Starší kategorie si přinesla do jarního kola dvě vítězství z podzimní části,
ke kterým přidala dvě třetí a dvě první místa, což v součtu přineslo zlaté medaile
a zasloužený postup do kola krajského.
Krajské kolo hry Plamen se tentokrát konalo ve dnech 9. - 10. června v Ostrově.
Tohoto kola se opět zúčastnilo devět nejlepších družstev z Karlovarského kraje.
Sobotní dopoledne bylo ve znamení třech disciplín. Útoku CTIF, štafety CTIF
a štafety dvojic. Výsledek pro Žlutice: tři první místa. Odpoledne následovala
štafeta 4x60 metrů. Další zlato. A v podvečer proběhl závod v požární
všestrannosti, kde družstvo bralo druhé místo. V neděli uzavřela letošní krajské
kolo královská disciplína požární útok, ve které Žlutice také zvítězily!
Starší kategorie popáté v řadě zvítězila a bude opět reprezentovat
Karlovarský kraj na Mistrovství České republiky ve hře Plamen, které
se letos koná v Plzni 1. – 5. července.
Samozřejmě blahopřejeme a držíme palce!

Všichni jste srdečně zváni, přijeďte si zafandit a užít si atmosféru této nádherné
akce. Bližší informace naleznete na webových stránkách www.mcrplzen2018.cz
Závěrem přeji nejen mladým hasičům příjemné prázdniny a na podzim zase
na viděnou.
Alois Minář, velitel a jednatel SDH Žlutice

Pozvánka na Biojarmark2018
Verušice u Žlutic, 4. srpna od 10.00 hodin
Biojarmark 2018 – bohatý program, zejména šermířská vystoupení,
vystoupení s bičem, ukázka volné drezúry s koněm, ukázky sokolnictví,
kaskadéři, ukázky zpracování vlny, řezbářství, kamenictví, sochařství, keramika,
šperkařství, střelnice pro děti, možnost svezení na ponících, vyhlídkové jízdy
vojenskou technikou, a další atrakce
K poslechu i tanci bude hrát kapela Bugr Band a po setmění Ohnivá show
---------------------------------------------------------------------------------------------

Tělovýchovná jednota Sokol Žlutice, z.s.
- ohlédnutí za sezónou 2017/2018
V ročníku 2017/2018 soutěží fotbalové asociace České republiky reprezentovalo
tělovýchovnou jednotu pět našich mužstev.
V nejvyšší soutěži Karlovarského kraje, krajském přeboru mužů, odehrálo naše
áčko první sezónu s celkovým umístěním na 12. místě ze 14. soutěžních týmů.
Zůstáváme tedy v soutěži i pro nadcházející ročník. Přestože tomu umístění
nenasvědčuje, naše hra nebyla vůbec špatná. Naopak. Kluci prohráli spoustu
zápasů jen o jeden gól, a mohli jsme tak klidně skončit v horní polovině tabulky.
Vítězem soutěže se stal Ostrov, který se po roce vrací do divize. V kontextu
tohoto dvacetitisícového města je třeba říci, že je zázrak, že naše malé městečko
a jeho okolí dokáže vyprodukovat tak kvalitní hráče, kteří s přehledem drží krok
v této nejvyšší krajské soutěži. Věříme, že kluci nepodcení letní přípravu
a i od srpna budeme moci chodit na kvalitní fotbálek. Kluci, díky za sezónu.
Martinu Kopelentovi alias Cepanovi děkujeme za hráčskou kariéru a věříme,
že nadále u oddílu zůstane.
Naše béčko mužů skončilo ve III. třídě okresu Karlovy Vary na pěkném 3. místě
ze 14 týmů. Vzhledem k tomu, že první dva týmy odmítly postup do okresního
přeboru mužů okresu Karlovy Vary, byli jsme fotbalovým svazem osloveni
k přímému postupu do této soutěže a nabídku jsme přijali. Myslíme si,
že vzhledem k tomu, že končí dost kluků v dorostu, tak to s našimi béčkovými
matadory dají dohromady a pod jejich dohledem okresní přebor v pohodě
zvládnou. Ona i ta poslední výhra nad Dalovickým béčkem 17:0 signalizovala,
že je čas posunout se výš.
Mládežnická družstva bojovala srdnatě a dosáhla velmi pěkných umístění.
Spojení dorostenci Chyše/Žlutice vyhráli krajskou soutěž dorostu.
Gratulujeme! Jak bylo výše řečeno, zařazují se do kádrů dospělých, kde jim to
časem půjde určitě stejně dobře jako v končícím dorostu.
V okresním přeboru starších žáků jsme skončili ze 13 týmů na pěkném 4. místě.
Díky kluci. Část žáků přechází do spojeného dorostu s Chyší. Vzhledem
k přechodu části hráčů do dorostu a bohužel malému počtu žáčků musíme
spojovat týmy, a tak od následující sezóny budeme i ve starších žácích spojeni
s Chyší.
Naše starší přípravka, naši nejmenší, bojovali v okresním přeboru urputně,
a přestože nemají tabulku , jsme přesvědčeni, na základě jednotlivých zápasů,
že se společně se Sedlecem dělí o 1. místo! Také gratulujeme!

A jak je to s budoucností fotbalu v našem městečku? Základní škola má
v prvních ročnících po jedné třídě a když chybí děcka této pěkné škole, musí
zákonitě chybět i nám. Proto se musíme spojovat. Od sezóny 2018/2019 budeme
mít s TJ Chyše spojené mladší žáky (7+1) a starší přípravky (5+1), jinými slovy
již všechny mládežnické kategorie.
Závěrem nám dovolte poděkovat za sezónu trenérům a realizačním týmům
jednotlivých družstev, bývalým hráčům, kteří chodí zajišťovat technický průběh
zápasů, a zejména městu Žlutice za jeho finanční podporu.
Na setkání při zápasech našich týmů v novém soutěžním ročníku se těší
výkonný výbor Tělovýchovné jednoty Sokol Žlutice, z.s.
Petr Keřka, sekretář klubu

Fotografie z každoročního turnaje žáku ve fotbale. Foto Jan Borecký

Oprava památek pokračuje
Přestože se v posledních deseti letech opravilo v okolí Žlutic více jak třicet
drobných sakrálních památek, je stále co dělat. V loňském roce se podařilo
zrekonstruovat Kunzova boží muka (u odbočky na Verušice), Tuchtovu kapli
ve Verušicích, obraz Madony v Protivci a sochy Sv. Alžběty (u žlutického
muzea) a Sv. Vojtěcha a Prokopa (na věži kostela).
A co letos? Přibude další opravená památka? S radostí mohu slíbit, že ano.
Ta první bude v Protivci a jedná se o sochu T. G. Masaryka. Rekonstrukce
se ujala paní restaurátorka Helenka Štěrbová - Jahodová.
Další památka, s níž už se něco děje, je kaple sv. Jana Nepomuckého
nad bývalou pilou, tzv. rotunda. Kaple bude mít novou střechu, mříže, podlahu,
fasádu. Můžeme se těšit i na novou výzdobu interiéru. Sochu sv. Jana
Nepomuckého dlouhodobě zapůjčil ing. Jan Hutkay. Kopie obrazu tohoto
světce je nově zarámovaná a autorka, paní Marta Benešová, slíbila namalovat
do kaple ještě jeden obraz, tentokrát s motivem Panny Marie.
Třetí a poslední památka, která se letos dočká rekonstrukce, je tzv. Luční kaple
u přejezdu u Protivce. Mám z toho obzvlášť velkou radost, protože tuto kapličku
se nám před pár lety podařilo na poslední chvíli zachránit před zbouráním.
V současné době probíhají práce k zajištění narušené statiky, ale my už
přemýšlíme nad její výzdobou. Sochu sv. Jana Nepomuckého nám do ní věnuje
pan farář Řezáč.
Rekonstrukce kaplí provádí firma ing. Milana Kadery. Pevně věřím, že si poradí
se všemi záludnostmi, které opravy starých staveb přinášejí, a obě kapličky
se stanou v oblasti památek naší další chloubou.
MUDr. Hana Hnyková, Muzejní spolek Žluticka

Na fotografiích Luční kaple u Protivce a kaple sv. Jana Nepomuckého
ve Žluticích.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VZPOMÍNÁME...
20. srpna 2018 uplyne již deset let ode dne, kdy nás
opustila výjimečná žena, paní Slávka Drohobecká.
V našich srdcích ale zůstane navždy.
Za vzpomínku všem, kteří maminku znali, děkuje
za rodinu Jana.
------------------------------------------------------------------------------------------1. července vzpomeneme na neuvěřitelných 44 let, kdy tragicky zemřela naše
drahá sestřička a milovaná dceruška Helenka Branžovská ze Žlutic. Jen
necelých 20 let jí osud dopřál. Naši bolest dodnes nic neutiší a nenahradí její
ztrátu. Kdo jste ji znali a měli rádi, věnujte jí s námi milou vzpomínku.
Stále zarmoucená sestra Danuše a maminka Erika.

MINIGOLF ŽLUTICE u penzionu Harmonie
Vstupné:
Dospělá osoba:
Dítě do 15 let včetně:
Rodinné vstupné (2 dospělí, 2 děti):

90 minut 130,- Kč
90 minut 70,- Kč
90 minut 350,- Kč

Otevírací doba:
pondělí až sobota: 10:00 - 21:00 hod.
neděle:
10:00 - 20:00 hod.

Těšíme se na Vaši návštěvu!
------------------------------------------------------------------------------------------Hledám vážné seznámení
Téměř 48letý, zatím nevidomý muž ze Pšova u Žlutic, hledá vzhledem
k nedostatku příležitostí touto cestou partnerku k vážnému seznámení.
Podmínka: bezdětnost. Zájmy: hra na hudební nástroje, cizí jazyky - německý,
anglický, francouzský, procházky. Nevadí-li Vám můj zdravotní handicap,
prosím, volejte na tel.: 728 448 747. Neposílejte SMS.
------------------------------------------------------------------------------------------------

Prodej slepiček
Drůbež Červený Hrádek prodává slepičky z našeho chovu typu Tetra hnědá,
Dominant ve všech barvách a slepičky Green Shell-typu Araukana. Stáří
14- 19 týdnů, cena 159 -195,- Kč/ ks.
Prodej: 14. srpna 2018 – Žlutice– u kina – 15.30 hod.
Při prodeji slepiček - výkup králičích kožek - cena dle poptávky.
Informace : Po - Pá 9.00 – 16.00 hod., tel. 601 576 270, 728 605 840.
-------------------------------------------------------------------------------------------Prodám zahradní chatku s pergolou a skleníkem na pronajatém pozemku
od města. Telefon: 705 105 155.
----------------------------------------------------------------------------------------------Výkup hub ve Žluticích, informace na tel: 604 807 004 nebo fb výkup hub
giertl karlovarsko.
------------------------------------------------------------------------------------------------Prodám zahrádku o rozloze 742 m2 v osobním vlastnictví ve Žluticích
u nádraží. Cena dohodou. Informace na tel.: 607 926 254.
-------------------------------------------------------------------------------------------------

Žlutické divadelní léto za námi
Už 47. ročník Žlutického divadelního léta proběhl ve dnech 25. - 27. května
Přehlídku zahájil domácí a hostitelský soubor Žlutičan inscenací hry SLUŠNÝ
ČLOVĚK autora a režiséra Jaromíra Břehového. Jde o příběh trojice žen
a jednoho muže, usilujících o lepší poměry v bydlení, do čehož přichází
poněkud záhadný manžel majitelčiny dcery, „slušný“ člověk, z něhož se vyklube
podvodník. Typy postav jsou přesně napsány na tělo představitelů. Přes jisté
problémy textu se jednalo o představení s jemným humorem, kterého v současné
české dramatice najdeme méně než šafránu.
Sobotní dopoledne patřilo světové klasice. Divadelní soubor J. K. Tyla z Mýta
zvolil méně frekventovanou komedii velkého Moliéra LÉKAŘEM PROTI
SVÉ VŮLI. Jednoduchý děj o prostém muži, který je donucen vydávat se
za lékaře, aby vyléčil němotu měšťanské dcerky, která si chce na otci
předstíranou nemocí vyvzdorovat svého tajného miláčka za manžela.
Už otevření opony potěší výborným řešením scény systémem plošných
malovaných kulis obklopujících celé jeviště. Ve vývoji souboru, který
v posledních letech pravidelně vystupoval ve Žluticích, znamená Moliére
výrazný kvalitativní posun.
Divadelní soubor Kolofantí z Koloveče má rovněž svého autora a zároveň
režiséra v Martinu Volfovi. Martin Volf tentokrát vložil své osobní zážitky
do hry s poněkud dráždivým názvem UROLOGIE. Stáváme se tak diváky
„seriálového“ pásma nemocničních dní s vysokým nasazením celého souboru.
Navíc i na nevelkém textovém prostoru dokáží herci alespoň naznačit
individuální rysy svých postav. Pozoruhodně se to podařilo představiteli jedné
z větších rolí (pacient Kouba), který ze své postavy vytěžil maximum do takové
míry, že když se diváci po jeho odchodu z jeviště dozví o jeho úmrtí, nastává
v hledišti zajíknuté ticho, jaké zažijeme asi málokdy.
Spolek divadelních ochotníků z Radnic uvedl Čapkova LOUPEŽNÍKA.
Inscenace až s dojemnou pietností interpretuje kompletní text hry. Ovšem hra
má ještě další úskalí: zvláštní poetičnost čerpající z dobových básnických
i dalších uměleckých směrů, čímž se vzdaluje jak myšlence, tak i tvaru lyrické
komedie. Není ale třeba lámat hůl nad inscenací, protože Loupežník je sice
lyrickým zpěvem, ale jeho interpretace je nesmírně obtížná…
V neděli dopoledne se uskutečnilo páté a závěrečné představení přehlídky.
TRUS neboli Trnovská umělecká společnost uvedla LIJAVEC – hru
s opravdovým deštěm. Představení je hráno i s úvodním seminářem, jak jsme
(Pokračování na straně 20)

od Cimrmanů zvyklí, a ztěžka hledáme výraznější tvůrčí přístup. Ostatně soubor
vědomě usiluje o značně přesnou kopii, byť se nejedná o napodobování
originálních hereckých typů. Ke škodě představení pak je, že jej TRUS
odehraje přes mikroporty, takže herci k nám mluví z reproduktoru, byť zvládnutí
akustiky žlutického sálu není problém.
Každému představení byl věnován rozborový seminář vedený porotou
ve složení: Rudolf Felzmann, Petra Richter Kohutová a František Hromada.
Na návrh odborné poroty udělili pořadatelé následující ocenění:
Čestná uznání za herecké výkony
Ivana Bradáčová za roli Emilky v inscenaci Slušný člověk Divadelního souboru
Žlutičan, Ivan Michalík za roli Igora v inscenaci Slušný člověk Divadelního
souboru Žlutičan, Václav Rainke za roli Sganarela v inscenaci Lékařem proti
své vůli Divadelního souboru J.K.Tyla, Antonín Pergl za roli Pacienta Honzíka
v inscenaci Urologie Divadelního spolku Kolofantí, Vojtěch Filip za roli
Profesora v inscenaci Loupežník Spolku divadelních ochotníků v Radnicích,
Jaroslava Smetáková za roli Fanky v inscenaci Loupežník Spolku divadelních
ochotníků v Radnicích.
**Čestná uznání **
Divadelnímu souboru J. K. Tyla Mýto za scénu k inscenaci Lékařem proti své
vůli, Trnovské umělecké společnosti za věrnost odkazu Járy Cimrmana
Ceny za herecké výkony
Václav Moravec za roli Geronta v inscenaci Lékařem proti své vůli Divadelního
souboru J.K.Tyla, Karel Kobr za roli Pacienta Kouby v inscenaci Urologie
Divadelního spolku Kolofantí Koloveč.
Ceny
Jaromír Břehový za soustavnou autorskou a režijní práci pro DS Žlutičan,
Marcela Kořánová za kostýmy k inscenaci Lékařem proti své vůli Divadelního
souboru J. K. Tyla.
Na národní přehlídku Krakonošův divadelní podzim 2018 ve Vysokém nad
Jizerou je doporučena inscenace Lékařem proti své vůli Divadelního
souboru J. K. Tyla Mýto.
Zkrácený a upravený přepis článku Rudolfa Felzmanna z AS.

Foto z představení LÉKAŘEM PROTI SVÉ VŮLI.

Foto z představení UROLOGIE.
-------------------------------------------------------------------------------------------------

V městské galerii proběhla vernisáž výstavy
Ve středu 13. června proběhla v galerii vernisáž výstavy kreseb a grafik
Františka Švamberka "S tužkou na lovu". Výstava potrvá celé prázdniny.

Na snímku z vernisáže František Švamberk (vlevo), foto Jan Borecký
-------------------------------------------------------------------------------------------

Ve Žluticích opět zazněl beat
V pátek 15. června od 20.30 hodin se v místním amfiteátru uskutečnil
koncert známé beatové skupiny BRUTUS.
Kapela hrála na koncertě čtyři hodiny, což činilo cca 60-70 písní za večer.
Celkový repertoár skupiny Brutus čítá něco přes sto skladeb. Během
koncertu kapela hrála rovněž některé coververze převážně britských
a amerických rock'n'rollových hudebníků (např.: Chucka Berryho, The
Shadows, The Kinks, Eddieho Cochrana, Boba Dylana a mnoho dalších).
Texty kapely jsou různorodé, avšak převážně mají veselý charakter pojednávají o lásce, pití, tanci či rock and rollu. Některé jsou téměř
dadaistické, jako např. Dlažební kostka. Diváci z blízka i daleka koncert
nadšeně přijali.
Marie Ferencová (Foto z koncertu kapely Brutus Jan Borecký)

Pojednání o slušném chování
Tak lze charakterizovat pořad pro II. stupeň základní školy, který žáci
zhlédli 19. června. "Trapas nepřežiju aneb ten řízek nezvedej", tak se
jmenovalo představení, ve kterém hráli Michaela Dolinová a Ladislav
Ondřej, známý jako syn Dr. Mázla z televizní „ordinace“. Šlo o vtipnou
a zábavnou formu ukázky slušného chování.
Marie Ferencová (Foto z představení Jan Borecký)

ZAJÍMÁ VÁS, CO SE DĚJE JINDE ?
Pár kulturních tipů na prázdniny 2018.
Pokud máte chuť zúčastnit se kulturních akcí i mimo Žlutice, pak čtěte ….
13. - 15. 7. 2018 můžete zajet do Bečova n. Teplou, kde se ocitnete ve víru XV.
Bečovských slavností. Program je obsáhlý, najdete jej na webstránkách města.
Rozhodně si nenechte ujít botanickou zahradu, historický jarmark na náměstí
a další.
V Klášteře Plasy se dočkáte netradiční noční prohlídky se zábavnou hrou.
Jen v tyto dva dny se můžete podívat do nočních prostor konventu, hledat kódy,
luštit tajenku a v případě úspěchu získat volný vstup na tu samou akci i v dalších
dvou klášterech, kde si hru dohrajete. Akce se koná 27. 7. 2018 – 28. 7. 2018
od 19 do cca 23 hodin. Krom toho si můžete zajít v Plasích i do místní ZOO.
Areál ZOO je koncipován jako cesta kolem světa. Můžete si tu zahrát adventure
golf, projít se devíti zeměmi všech světových kontinentů a podívat se
do několika časových období. Ve všech zemích je fauna a flóra, která tam patří.
Na své si přijde opravdu celá rodina.
Nečtiny nás zvou na různé akce, ze kterých bych ráda vyzdvihla koncert
legendy české hudební scény Luboše Pospíšila (exCK vocal, 5P Luboše
Pospíšila ). Koncert se koná 27. 7. 2018 v kostele sv. Anny.
Poutní magické místo ve Skokách vás čeká 27. července 2018, kdy zde
vystoupí JAN SPÁLENÝ TRIO. Bluesman Jan Spálený v doprovodu svého
syna Filipa (bass, tuba) a světoznámého trumpetisty Michala Gery se vrací
do Skoků. Začátek v 19 hodin.
Skoky ještě jednou 17. srpna 2018, pátek - Divadelní soubor Vejprťáci
a jejich Kytice. Básně z legendární sbírky Karla Jaromíra Erbena v divadelním
provedení dramatického souboru při ZŠ Vejprty. Začátek ve 20 hodin.
Do třetice Skoky 25. srpna 2018, sobota - JITKA ŠURANSKÁ & PETR
UVIRA. Sudeto-slovácké hudební cuvée. Třemi Anděly oceněná houslistka
a výrazná žena současné tuzemské world music. Začátek v 19 hodin.
21. 7. 2018 můžete navštívit zámek Manětín, kde se uskuteční koncert
Českého tria. Svými nádhernými tóny vás potěší pedagogové Pražské
konzervatoře a AMU Milan Langer – klavír, Dana Vlachová – housle, Miroslav
Petráš – violoncello.
V sobotu 4. 8. 2018 od 16 hodin se v zámeckém parku zámku Manětín
uskuteční koncert jedné z nejlepších Beatles revivalů na světě THE
BACKWARDS. Čeká vás naprosto neopakovatelný zážitek.
Opět v Manětíně 18. 8. 2018 od 20 hodin můžete slyšet České saxofonové

kvarteto. Tvoří jej hráči, kteří ovládají hru na všechny typy nejvíce užívaných
saxofonů. Za svou několikaletou existenci odehrálo stovky koncertů
a představení po celé České republice.
Poslední tip vás čeká v muzeu Mariánské Týnice. V době od 22. do 28. 10.
2018 lze navštívit výstavu SEVERSKÝ BEAT – HISTORIE BIGBEATU
NA SEVERNÍM PLZEŇSKU. Vernisáž se koná 22. 08. od 17 hodin
v refektáři muzea.
Poslední nabídka přichází z Vroutku, kde se i letos odehraje festival ROCK
FOR PEOPLE, konkrétně 24. - 25. 8. 2018. Slyšet můžete mnohé zahraniční
kapely z UK a Evropy. Z našich luhů a hájů budou ke slyšení Wohnout, Pipes
and Pints, Fast Food Orchestra a další.
Za připomínku stojí opět barokní koncerty a tzv. Živé dny baroka, které
probíhají celé léto v Plzeňském kraji. Akcí je mnoho, nejblíže je koncert v
Nečtinech 7. 7. 2018 od 18 hodin, pak v Rabštejně n. Střelou 20. 7. 2018
od 18 hodin v kostele. Nejlépe si však vyberete na webových stránkách:
www.zapadoceskebaroko.cz.
Ať už si vyberete cokoli, pěkně se u toho bavte, čas léta, relaxace nás k tomu
vybízí.
Petra Vojtová
-------------------------------------------------------------------------------------------------

Přes nepřízeň počasí se žlutická pouť opravdu vydařila
Letos se pouť konala v sobotu 23. června a byla spojená se slavností ke 460.
výročí vzniku Žlutického kancionálu. Slavnost se konala v muzeu
za nesmírného zájmu místních i přespolních občanů. Byla představena nová
listovací kopie Žlutického kancionálu i její tvůrci a zároveň mohli návštěvníci
zhlédnout originál Žlutického kancionálu, který byl zapůjčen z Památníku
národního písemnictví.

Po slavnosti následovalo výtečné vystoupení známého pouličního divadla
Viktora Braunreitera. Neslo název Stateční žlutičtí aneb Dobrodružný příběh
Žlutického kancionálu a diváci se skvěle bavili.
Samotnou pouť zahájil ve 13 hodin zdravicí starosta města. Následovala
vystoupení dětí ZŠ a ZUŠ pod vedením Petra Levanského. Ve 14 hodin zahrála
naše dechovka Žlutičanka a po ní Michal Tučný – revival. Diváky pobavil
vtipný imitátor Petr Jablonský, po něm kapela Sebranka a ABBA revival.
Třešničkou na dortu celého programu pak byl koncert Marka Ztraceného.
Následoval ohňostroj, a pro ty, kterým se ještě nechtělo odejít, zahrála
k tanci i poslechu kapela Potíže. Celým programem diváky provázel moderátor
Jiří Bláha. Pro děti byl připravený skákací hrad a šipky. Program pouti byl
bohatý, a přestože bylo chladněji i s malou přeprškou, návštěvníci i stánkaři
s občerstvením vydrželi až do pozdních hodin.

Poděkování patří Technickým službám za zajištění technických věcí (stavění
jeviště, stanů, atd.) Sboru dobrovolných hasičů Žlutice, panu V. Novákovi
za elektrikářskou pomoc a všem, kteří se podíleli na zajištění a průběhu pouti.
V neděli 24. června se v kostele sv. Petra a Pavla konala slavnostní poutní mše,
při které zazněly zpěvy ze Žlutického kancionálu s hudebním doprovodem.

Marie Ferencová, Jaromír Břehový, fotografie Jan Borecký.

Kulturní program
Červenec - srpen 2018
Zámecká zahrada
14. 7. 16.00 hod.

Yellow Town Rock
Když Žlutice a žlutý rockfest, tak určitě Žlutý pes,
Shalalee, E.O.S., Kohn, Plevel, Uriweck
a další kapely.
Občerstvení zajištěno.
Koupaliště

1. 9.

13.00 hod.

Rozloučení s prázdninami
SDH Žlutice a Město Žlutice
Soutěže, opékání buřtů, vození dětí na člunu,
pěna od hasičů
Galerie

Probíhá výstava kreseb a grafik Františka Švamberka „S tužkou na lovu“
-------------------------------------------------------------------------------------------------

Žlutický zpravodaj, tiskovina Města Žlutic. MK ČR E12306 Ročník XLVIII.
Nákladem 1080 ks tiskne tiskárna AZUS Březová. Distribuce zdarma.
Šéfredaktor: Jaromír Břehový
Jazyková korektura: Mgr. Petra Janouškovcová, Mgr. Ivana Strejčková
Do prázdninového dvojčísla Žlutického zpravodaje přispěli Václav Slavík,
Marie Ferencová, Hana Hnyková, Petra Vojtová, Alois Minář, Ondřej Fábera,
Radka Stolariková, Petr Keřka, Luděk Svoboda, Jaromír Břehový, Jana
Mašková, Markéta Krausová,Vendula Kuchtová, Eliška Houdková, Jitka
Šmídmajerová a Michaela Maňáková .
Všem přispěvatelům za zaslané materiály děkujeme!
Příspěvky do zářijového čísla nám, prosím, zasílejte do 20. srpna 2018,
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 1800 Kč, polovina strany 900 Kč, inzerát ½ strany 60 Kč za řádek,
vše vč. DPH 21%.

www.zlutice.cz

