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Obrázek Miroslava Krále.  

 



 

 

Možná vás zajímá… ? 

Kdy se začne se stavbou vodovodu do Veselova a Ratiboře? 

To je častý a oprávněný dotaz obyvatel těchto obcí. Zejména letošní suché léto 

opět prohloubilo problém našich lidí s vodou. Nejprve mohu shrnout celý 

proces: Celá stavba je v režii Vodohospodářského sdružení, je řízena 

prostřednictvím servisní organizace VAK Karlovy Vary. Po úspěšném získání 

dotace byl vysoutěžen zhotovitel (firma Báča stavební s. r. o., Otovice) a byla s 

ním podepsána smlouva o dílo. Nyní VAK s tímto zhotovitelem vyjednává o 

harmonogramu prací. Město je samozřejmě připraveno dát svůj podíl investice 

pro rok 2019 ve výši 3 MIO Kč do rozpočtu. A nyní k harmonogramu: Podle 

dostupných informací by mělo být ještě letos prostavěno 2 MIO Kč, v říjnu a 

listopadu 2018 se předpokládá započetí prací na samotném vedení propojky 

„benzina“ - Vodojem a na hrubé stavbě vodojemu nad „benzinou“ (nad 

odbočkou na Verušice). V březnu 2019 se pak bude pokračovat na vedení 

vodovodního řádu z Verušic k Vodojemu a řádu Vodojem – Veselov + Ratiboř. 

Tyto práce by měly být ukončeny v červnu 2019. V červenci a srpnu téhož roku 

se budou realizovat jednotlivé přípojky ve Veselově. Připomínám, že tento 

harmonogram je předběžný a může se ještě měnit podle aktuálních podmínek. 

Přesto si troufám tvrdit, že se tedy v roce 2019 občané našich místních částí 

zaslouženě dočkají této základní infrastruktury.     

Jak se v uplynulém volebním období pro město pracovalo? 

Velmi složitá otázka, na kterou lze objektivně odpovědět jenom stěží. 

Subjektivně tvrdím už dlouhou dobu, že se dá pro město udělat o dost práce víc. 

Chybí k tomu více zodpovědných a šikovných lidí, kteří povýší každodenní úsilí 

ve prospěch komunity nad vlastní zájmy, mnohdy i ego. Před volbami je 

takových odhodlaných lidí mnoho, pak jejich počet bohužel rapidně klesá. Letos 

kandiduje také dost těch, kteří nebyli za poslední 4 nebo dokonce více let         

při práci pro město vůbec vidět. Je dobře, že mají stále noví lidé zájem něco 

vylepšovat, že? Konečný účet vystaví samozřejmě voliči a já věřím, že se budou 

rozhodovat na základě odvedené práce a ověřených faktů. Uvedené přehledy 

s účastí členů nejdůležitějších orgánů města mohou být třeba jedním z vodítek.  

Kontrolní výbor 2014-2018 - počet  zasedání: 8 

Člen/ka účast neúčast účast v % 

Fejt J. 7 1 87,5 

Hustovský Vl. 8 0 100 

Mrhálek St. 7 1 87,5 

Ries T. (předseda) 7 0 100 

Sýkora Mil. 3 5 37,5 

Keřka P. 1 0 100 



 

 

 

Od druhého zasedání výboru nahradil Petra Keřku pan Tomáš  

Ries.  
Finanční výbor 2014-2018 - počet zasedání: 12 

Člen/ka účast neúčast účast v % 

Pilný R. 7 5 58,3 

Růžek J. 9 3 75,0 

Schmidová D. 10 2 83,3 

Voglová J. (předseda)  12 0 100,0 

Vorlová V. 9 3 75,0 

 

Rada města 2014-2018 - počet zasedání: 87 

Člen/ka účast neúčast účast v % 

Keřka P. 70 1 98,6 

Kroutil K. 53 3 94,6 

Minář A. 77 10 88,5 

Slavík V. 85 2 97,7 

Voglová J. 85 2 97,7 

Zeman J.  40 4 90,9 

 

Zastupitelstvo města 2014-2018 - počet zasedání: 21 

Člen/ka účast neúčast účast v % 

Bradáč V. 18 3 85,7 

Keřka P. 21 0 100,0 

Kroutil K. 19 2 90,5 

Poulová Z.  15 6 71,4 

Minář A. 21 0 100,0 

Mutinská M. 18 3 85,7 

Ries T. 20 1 95,2 

Růžek J. 17 4 81,0 

Slavík V. 21 0 100,0 

Špidrová E. 19 2 90,5 

Štěrba J. 20 1 95,2 

Vlček M. 11 1 91,7 

Vollin L. 8 1 88,9 

Voglová J. 21 0 100,0 

Zeman J. 20 1 95,2 

Zeman M.  14 7 66,7 

 



 

 

Pro upřesnění dodávám, že dalších přibližně 40 lidí pracovalo v různých 

komisích rady města, ve školské radě, v dozorčích orgánech našich společností, 

při psaní kroniky města a zpravodaje atd. Všem touto cestou děkuji za jejich čas 

a za spolupráci.  

Václav Slavík,  starosta města                                                                                

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Z jednání rady a zastupitelstva města 
 

V srpnu a září 2018 proběhla dvě jednání  Rady města Žlutice         

a jedno zasedání Zastupitelstva města Žlutice.  

 

Výtah z usnesení 85. jednání Rady města Žlutice ze dne 20. srpna 2018  

 

Rada města Žlutice 

bere na vědomí žádost společnosti Stará Louka a  neschvaluje bezúplatné 

sklizení travní hmoty z pozemku p. č. 104/1 v k. ú. Mlyňany, 

bere na vědomí žádost pana VCT a  neschvaluje zveřejnění záměru 

pronajmout nebytové prostory v přízemí domu Žlutice, Velké náměstí č. p. 248 

za účelem rozšíření maloobchodní prodejny, 

schvaluje zrušení veřejné zakázky „Polní cesta Polom – Skoky, oprava 

povrchu.“,  

odkládá rozhodnutí o způsobu provedení dílčí opravy polní cesty Polom – 

Skoky, 

schvaluje uzavření dodatku číslo 1 smlouvy o dílo se společností Technické 

služby Žlutice na obnovu ploch u bytových domů Vítězná č. p. 424 – 425,  

schvaluje nabídku pana Jiřího Oboznenka na zpracování projektové 

dokumentace a inženýrskou činnost v rámci veřejné zakázky „Střelská stezka 

2018 (úsek Nádraží Žlutice - Dolánka)“ za cenu ve výši 250 000 Kč bez DPH,      

schvaluje žádost příspěvkové organizace Mateřská škola Žlutice o udělení 

výjimky z nejvyššího stanoveného počtu žáků ve třídách, 

schvaluje dodatek číslo 1 veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu 

Karlovarského kraje na zajištění sociálních služeb v roce 2018 pro příspěvkovou 

organizaci DPS Žlutice.  

(Pokračování na straně 4) 



 

 

Výtah z usnesení 86. jednání Rady města Žlutice ze dne 27. srpna 2018  

 

Rada města Žlutice 

odvolává s účinností ke dni 31. 8. 2018 z funkce člena představenstva 

společnosti Žlutická teplárenská pana Václava Přecha, paní Jaroslavu Voglovou 

a pana Jaroslava Zemana a jmenuje s účinností ke dni 1. 9. 2018 do funkce 

člena představenstva společnosti Žlutická teplárenská pana Václava Přecha, paní 

Jaroslavu Voglovou a pana Jaroslava Zemana, 

bere na vědomí žádost organizace Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb  

a neschvaluje poskytnutí daru na zajištění sociální služby Raná péče KRŮČEK. 

Výtah z usnes. 21. zasedání Zastupitelstva města Žlutice ze dne 4. září 2018 

Zastupitelstvo města Žlutice 

schvaluje rozpočtové opatření Města Žlutice 4/2018/ZM ve znění podle návrhu 

předloženého Městským úřadem Žlutice, 

schvaluje uzavření dohody o ručení mezi městem jako ručitelem a společností 

Československá obchodní banka ve znění podle předloženého návrhu (ručení 

města za úvěr pro společnost Žlutická teplárenská),  

schvaluje poskytnutí částky ve výši 2,5 mil. Kč v termínu do 31. 3. 2019 jako 

příplatek mimo základní kapitál společnosti pro společnost Žlutická teplárenská  

a pověřuje starostu města Václava Slavíka podpisem příslušné smlouvy              

o poskytnutí příplatku mimo základní kapitál ve znění dle předloženého návrhu.  

Ondřej Fábera, tajemník Městského úřadu                                                              

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

KERAMIKA PRO DOSPĚLÉ 

 
se bude opět konat v keramické dílně MŠ ve Žluticích poprvé 4.října 2018 (pak 

každý čtvrtek) od 17.00 do 19.00 hodin. Vstupné: 80,- Kč za 1 hodinu 

                                           

Do keramické dílny můžete přijít kdykoliv, vyrobit si něco pěkného, originální 

dárek. Možností je mnoho - ručně, z plátu, na hrnčířském kruhu, výlitky             

z forem. Výrobky můžete zdobit glazurami, engobami, oxidy.  Hotové výrobky 

vypalujeme ve vlastní peci. Všem rádi poradíme, pomůžeme. 

 

Na Vaši návštěvu se těší Jitka Rottová a Alena Kratochvílová  



 

 

Oznámení o době a místě a konání voleb  

Starosta města Žlutice podle § 29 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách                 

do zastupitelstev obcí a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů 

oznamuje: 

1. Volby do zastupitelstev obcí se uskuteční ve dnech  5. 10. 2018              

od 14:00 hod. do 22:00 hod.  a  6. 10. 2018 od 8:00 hod. do 14:00 hod. 

2. Místem konání voleb 

ve volebním okrsku č. 1 je volební místnost v budově školní družiny 

č.p. 416, Žlutice 

pro voliče bydlící v ulicích a městských částech Nádražní, Vítězná, 

Poděbradova, Na Výsluní, Mlýnská, Chyšská, Hradský Dvůr, Lomnice, 

Pod Strání č.p. 467, 468, 502, 503, 504, 505 a 506.  Telefonní spojení    

do volební místnosti je 606 222 292, 

ve volebním okrsku č. 2 je volební místnost v budově infocentra        

na Velkém náměstí č.p. 137, Žlutice 

pro voliče bydlící v ulicích a městských částech Dukelských hrdinů, 

Sadová, přehrada, Smetanova, Lipová, Příkopy, Karlovarská, Pod 

Příkopy, Hradební, 5. května, Obránců míru,  28. října, Zámecká, 

Purkyňova, Čechova, Malé náměstí, Husova, Velké náměstí, Jiráskova, 

Žižkov, Pod Strání 500, 501, Knínice, Ratiboř, Verušice, Veselov,                            

Protivec, Vladořice, Záhořice, Mlýnce, Skoky. Telefonní spojení          

do volební místnosti je 725 958 978. 

 

3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost 

platným občanským průkazem nebo cestovním pasem České republiky.  

4. Každému voliči budou dodány 3 dny přede dnem voleb hlasovací lístky. 

Ve dnech voleb si může občan, který neobdržel hlasovací lísky na adresu 

trvalého pobytu, vyzvednout hlasovací lístky ve volební místnosti. 

 

Ve Žluticích dne 17. 9. 2018                       Mgr. Bc. Václav Slavík v.r., starosta 

-------------------------------------------------------------------------------------------------                                   

 

 

 

 

 



 

 

Technické služby Žlutice, s.r.o. - výsledek hospodaření za rok 2017 

 

Technické služby Žlutice, s.r.o. byly založeny v roce 2002. Jejich zakladatelem  

a jediným vlastníkem je Město Žlutice. Za rok 2017 se podařilo dosáhnout zisku 

po zdanění ve výši 576.605,71 Kč, čímž se podařilo z jedné části zisku konečně 

dorovnat kumulovanou ztrátu z hospodaření společnosti v minulých letech. 

Zbývající část zisku ve výši 64.047,39 Kč bude po diskusi s valnou hromadou 

rozdělena do konce roku 2018. Společnost k dnešnímu dni zaměstnává              

30 pracovníků na stálý pracovní úvazek a 10 pracovníků s využitím příspěvku    

z úřadu práce. 

 

Hlavními příčinami tohoto kladného výsledku byla úspora mzdových nákladů   

na úseku odpadového hospodářství (zaměstnávání pracovníků s využitím 

pobídek úřadu práce, se kterým máme dobrou spolupráci) a dále rozšíření 

okruhu zakázek ve stavební oblasti pro Město Žlutice. 

  

Přestože by z níže uvedené tabulky přehledu hospodaření společnosti od roku 

2002 mohl vzniknout dojem, že je se společností vše v pořádku, tak zcela dobré 

není. Společnost má z větší části zastaralý vozový park a chybí jí některé další 

důležité stroje a zařízení. Také nelze přehlédnout strukturu lidského kapitálu,   

do kterého je nutné dále postupně investovat. Pracovití, kvalifikovaní a dobře 

ohodnocení zaměstnanci jsou základem každé prosperující společnosti. V tomto 

směru je ještě stále co dohánět, i když se od roku 2015 dost věcí napravuje. 

Zkrátka, jestliže si někdo myslí,  že vůz s pořizovací hodnotou cca 4 mil. Kč 

může řídit člověk s platem 18 tis. Kč hrubého, pak se mýlí.   

 

Tabulka: Přehled hospodářských výsledků společnosti Technické služby 

Žlutice, s.r.o. za roky 2002 – 2017 ( zdroj: společnost, obchodní věstník ) 

 

Rok HV po zdanění/ 

 - ztráta ( v Kč ) 

Rok HV po zdanění/ 

- ztráta ( v Kč ) 

2017  576.605,71 2009 -303.367,36 

2016  309.943,04 2008 -382.612,39 

2015  257.398,22 2007 -491.373,17 

2014  482.623,53 2006  205.638,56 

2013    31.289,95 2005 - 509.435,16 

2012  206.064,32 2004     69.465,03 

2011 -437.933,25 2003 - 271.417,29 

2010  263.022,42 2002     20.594,03 

 



 

 

Dovolte mi poděkovat obchodním partnerům společnosti za dobré vztahy, 

zejména Městu Žlutice, Obcím Pšov a Štědrá a našim zaměstnancům                

za dosažení kladného hospodářského výsledku. 

 

 

Kompostéry na biologický odpad 

 

Stále jsou pro zájemce k dispozici poslední  kompostéry. Žádáme spoluobčany, 

kteří mají o kompostéry zájem, aby se dostavili na městský úřad (pan Volf, 

jiri.volf@zlutice.cz, 602576894), 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. 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 777120174, 725958982,             

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 15,30 hod. a v sobotu do 12,00 hod. Jinak 

dle domluvy. Ke štěpkování větví dochází vždy po zaplnění vymezeného 

prostoru. 

 

Ing. Petr Keřka,  jednatel společnosti                                                                      

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Poděkování 

 
Děkuji  městu  Žlutice  za  chodník  od  prodejny  JIP  k ulici  Hradební.  Věřím,        

že jsou rádi všichni,  kteří  museli chodit po vozovce s obavami z projíždějících 

aut. Jsme rádi, že už je to za námi.                                                                          

Machalová 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Volební program ODS pro Žlutice  

ODS pro občany  

Lidé, kteří se dostanou do obtížné životní situace, nemohou zůstat bez pomoci. 

Pomůžeme lidem v nouzi, ale nedovolíme zneužívání dobroty ostatních.  

* Zrušíme poplatek za psy  

* Vyhlášení „oblastí se zvýšeným výskytem sociálně negativních jevů“.             

V souladu se změnou Zákona o hmotné nouzi, kterou v červenci 2017 prosadila 

v Poslanecké sněmovně ODS, zastavíme příliv nepřizpůsobivých osob tím,      

že noví obyvatelé rizikových lokalit nebudou mít nárok na vyplácení dávek 

doplatku na bydlení.  

* Nabídneme denní výplatu mzdy za práce provedené formou veřejné služby   

pro čistotu města. Přijde-li zájemce o tuto práci, bude mu za ni na místě 

vyplacena odměna, bude-li práce řádně provedena.  

* Zajistíme maximální podporu pro aktivní seniory a podpoříme zajímavé 

možnosti pro trávení volného času včetně zájezdů, výstav, turistiky apod.  

ODS pro hospodářský rozvoj města  

Jedním z hlavních rysů spokojeného života ve městě je dobře uživit rodinu a mít 

zajímavé zaměstnání. Ve Žluticích tomu chceme pomoci podporou místních 

podnikatelů a chytrým rozvojem cestovního ruchu.  

* V rámci možností daných zákonem budeme zakázky zadávat přednostně 

živnostníkům nebo firmám, které podnikají ve Žluticích.  

* Snížíme daň z nemovitosti na úroveň města naší velikosti  

ODS pro vzdělání  

Každý chce dopřát svým dětem to nejlepší vzdělání, které je nejen co nejlépe 

připraví na budoucí povolání, ale zajistí dětem i všestranný rozvoj. Město může 

v tomto směru pomoci opravou a údržbou školských zařízení, podporou 

kvalitních učitelů a zvětšováním nabídky mimoškolních aktivit v prostorách škol 

a na školních sportovištích.  

* Nastavíme systém optimálního využití kvalitního venkovního zázemí            

pro volnočasové aktivity.  

 



 

 

* Zaměříme svou pozornost a podporu na zdravé stravování dětí ve školách       

a školkách.  

ODS pro prostředí města  

O veřejný prostor by mělo být postaráno stejně dobře, jako o soukromý. 

Usnadníme sběr odpadu a zlepšíme čistotu veřejných prostranství i ovzduší. 

Zajistíme opravy zanedbaných silnic, mostů a chodníků.  

MS - ODS – Žlutice 

------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Rozloučení s prázdninami 

 
Pořádali jej 1. září pro školáky místní hasiči a Město Žlutice a odehrálo se celé 

na koupališti Dolánka. Probíhaly zde různé soutěže, děti se vozily na člunu        

a také si opékaly buřty. 

I když sluníčko moc nehřálo, tak si toto odpoledne ty děti, které dorazily, 

opravdu  užily. 

 

Marie Ferencová, foto Jan Borecký 

 

 



 

 

Fantazie, pohádka?                                                          
 

Ráda bych se s vámi podělila o jeden příběh.     

O příběh, kterých je v našem okolí pomálu.       

O to větší mám radost, že se vůbec odehrál         

a k tomu ještě  ve Žluticích. 

 

Asi před dvěma měsíci mi zavolal neznámý 

člověk, že se dozvěděl od přátel o aktivitách našeho spolku. Pokud bychom měli 

zájem, měl by nám možnost finančně přispět na opravu některé památky. Zájem 

jsem samozřejmě měla, a tak došlo ke schůzce. Přijel muž ve věku mých dětí,    

s tatínkem. U nás doma jsem jim vyprávěla o našem spolku. Povídali jsme o 

tom, co, proč a jak děláme. Pověděla jsem jim také o márnici ve Skokách, které 

hrozí zřícení, a sháníme každou korunu na její opravu. Prohlédli si mapy, 

knížky, letáčky a vyrazili na výlet po Cestě svatého Jakuba. 

Hned večer mladík volal a sdělil mi, že se jim cesta moc líbila.  Jeho tatínek mi 

poslal krásné fotografie z okolí Verušic. Viděli památky opravené a památky 

ještě neopravené a cestu, kterou udržujeme. A že si myslí, že naše úsilí má smysl 

a hlavně spojuje lidi při společné práci. A že se rozhodl nám poskytnout         

160 000,- Kč na opravu márnice. 

 

Sotva jsem jeho slovům mohla uvěřit. Mám totiž za sebou hodně zkušeností      

se získáváním dotací.  Celá žádost začíná vždycky vyplňováním spousty papírů 

a obíháním úřadů a do poslední chvíle netušíte, kdy a jestli vůbec něco 

dostanete. Tentokrát bylo všechno jinak. Telefon, mail, smlouva, peníze na účet. 

Vše        na základě důvěry. Neuvěřitelné! 

  

A kdo že je tento „kouzelný dědeček“ v podstatně mladším vydání?  Podnikatel, 

který díky svým úspěchům mohl založit Nadační fond Zeměkvět a jeho 

prostřednictvím podporovat různé dobrovolnické aktivity. Mladík, který mi 

udělal velkou radost, a to nejen kvůli věnovaným penězům. Utvrdil mě               

v mém přesvědčení, že mladá generace přinese nové myšlenky a nové přístupy  

a že to s naším světem přeci jen  není tak beznadějné. Děkujeme! 

 

 

MUDr. Hana Hnyková, SOVa Žlutice 

 

P. S. Náš dárce si nepřál uvádět svoje jméno. Prý to  

není důležité. Za pár let se na jména zapomene, ale 

památky zůstanou. A o to mu jde především. Vážím si 

ho za to ještě víc. 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 



 

 

      

Prázdniny s SOS dětskou vesničkou…  každé dítě si zaslouží prožít krásné 

dětství plné zážitků 

Terénní služba SOS Kompas pomáhá ročně stovkám rodin po celé České 

republice, konkrétně rodinám s dětmi, které se nacházejí v nepříznivé sociální 

situaci a potřebují pomoc druhé osoby. Na Žluticku působí terénní sociální 

pracovnice, která aktivně spolupracuje s několika rodinami,  ve kterých pomáhá 

např. se zapojením rodičů do školních příprav dětí na vyučování, pomáhá 

rodinám s vyřizováním sociálních dávek, s hledáním  zaměstnání, s řešením 

zadluženosti, s vedením domácnosti nebo s hledáním vhodných možností, jak by 

jejich děti mohly trávit smysluplně volný čas, mimo jiné během letních  

prázdnin. 

Terénní program nabídl letos v létě rodinám s dětmi, které využívají služby 

organizace, hned tři celodenní výlety. Tyto výlety byly financovány SOS 

dětskou vesničkou. Uživatelé služby měli několik možností, jak trávit 

plnohodnotně letní den se svými dětmi.  

První celodenní výlet, který se uskutečnil hned na začátku letních prázdnin, 

směřoval do zoologické zahrady v Plzni a do Dinoparku. Dalším výletem byla 

návštěva Techmanie v Plzni, kde si děti mohly vyzkoušet plno zábavných 

experimentů ze světa vědy a techniky, podívaly se také do Planetária a zkusily, 

jaké to je navštívit 3D kino. Cílem posledního letního výletu byl zábavní park u 

Milovic ve středních Čechách. Zde si děti užily plno zábavy v bludištích, na 

obřích houpačkách a skluzavkách nebo při vodních radovánkách.  

Všichni rodiče, a především jejich děti, si celodenní dobrodružství za poznáním 

a zábavou společně užili. V říjnu a v prosinci se můžeme těšit na další výlety, 

které budou jistě neméně zajímavé.  

Není nad to vidět šťastné a rozzářené dětské tváře a spolu s nimi jejich rodiče! 

Za celý tým zaměstnanců SOS Kompas K. Vary, Žluticko a Valečsko přeji 

všem dětem příjemný a pohodový vstup do nového školního roku 2018/2019.  

 

Barbora Křimská – Syrová, DiS. 

sociální pracovnice 

email: barbora.krimska@sos-vesnicky.cz 

telefonní kontakt: 773 623 043 

 

mailto:barbora.krimska@sos-vesnicky.cz


 

 

 
 

 

Jste-li mladí, ještě vám nebylo 30 let a jste nějakou dobu v evidenci úřadu práce 

(stačí 3 měsíce), hledáme právě vás. Nemusíte být ani 

vyučeni, stačí základní vzdělání a především chuť        

se něco naučit. NADACE VALEČ V ČECHÁCH se 

ve svém projektu PRÁCE VE VALČI věnuje právě 

mladým lidem. Do projektu zaměřeného na místní 

podmínky se může zapojit pouze 10 osob. Projekt 

má za cíl podpořit mladé lidi, kteří žijí v sociálně 

vyloučené lokalitě, a tou Valeč bohužel je. Přestože 

je Valeč místem s vysokým turistickým potenciálem a 

příliv turistů působí na rozvoj služeb, zejména v oblasti 

ubytování a pohostinství, je zde nedostatek šikovných 

kuchařů, číšníků nebo pokojských. Pokud nemáš stálé zaměstnání a chtěl/a by 

ses naučit například vařit, i když ses to nikdy neučil/a, nevadí, dej o sobě vědět. 

Do projektu se zapojilo již 7 mladých lidí, z nichž si     3 zvýšili kvalifikaci tím, 

že absolvovali rekvalifikační kurz (příprava studené kuchyně, barman, vazačské 

práce). Následně absolvovali tréninková pracovní místa u zaměstnavatele a 4 již 

získali pracovní místo. Tréninkové pracovní místo pomáhá účastníkům získat 

stálé pracovní návyky (je sledována pravidelná docházka, pracovní tempo i 

dodržování pracovní doby). Na nová pravidla si mladí musí ve svém nezřídka 

prvním zaměstnání zvykat a mnozí s tím mají mnoho problémů. Projektový tým 

si klade za cíl vyškolit a na venkově udržet servírky, kuchaře, pokojské nebo 

zahradníky s výhledem zajištěné práce v místě bydliště. Zkus se přihlásit, 

kurzy začínají většinou s novým školním rokem. Nemusíš ztratit tři až čtyři roky 

studiem, ale můžeš vzdělání získat formou kurzu. Rychleji, kvalitněji. Důležité 

je chtít. Více informací ti řekneme na telefonu 737 444 602 nebo na e-mailu: 

info@nadace-valec.cz  

a www.nadace-valec.cz, nalezneš nás i na facebooku.  

 

Účastník nemusí mít trvalé bydliště přímo ve Valči, mohou se zapojit  

i mladí lidé z okolí (Karlovarský i Ústecký kraj) – zkus být stálým účastníkem 

dění – nejen o POVALEČI. 

 

Projekt „PRÁCE VE VALČI“ registrační číslo 

CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_068/0007031 

 je hrazen v rámci Operačního programu Zaměstnanost z Evropského sociálního 

fondu a státního rozpočtu České republiky a pro účastníky je zcela zdarma. 

 
 

mailto:info@nadace-valec.cz
http://www.nadace-valec.cz/


 

 

 
 
Registrační číslo projektu:  CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_042/0006077 

Realizace projektu:   1. 5. 2018 – 30. 11. 2020 

Místo realizace:    Žlutice a Valeč 

 

NE                    MÁŠ NA TO? 

 

Projekt je zaměřen na pomoc s řešením dluhů a exekucí a na osvětu a prevenci  

těchto negativních jevů, které zvyšují sociální vyloučení cílové skupiny žijící 

v sociálně vyloučené lokalitě Valeč a Žlutice v Karlovarském kraji. 

Co pomůžeme řešit? 

✓ Vaši současnou situaci – jste-li již zadluženi 

✓ Vaši exekuci - evidence dokumentů až 

k možnosti podání žádosti o oddlužení 

✓ Narůstání Vašeho dluhu – zastavení 

navyšování pohledávek 

✓ Vaši situaci – hodláte-li si půjčit 

✓ Vaši situaci – pokud nemáte na splátky 

Zavolejte nám a sjednáme si 

osobní schůzku 

➢ Vaši problematiku budeme řešit diskrétně a pouze s Vámi 

➢ Telefon: 731 113 402 

Kde nás najdete? 

✓ ŽLUTICE -  Velké náměstí 136 (na náměstí pod informačním centrem) 

Co vás to bude stát? 

Projekt „NE -MÁŠ NA TO“ je hrazen v rámci Operačního programu 
Zaměstnanost  

z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky  
a pro účastníky je zcela zdarma. 



 

 

Žlutické maminky ... rok 2018 
 

Tento rok byl, je a bude pro nás, a doufáme, že i pro Vás, nabitý akcemi. Letošní 

"akční sezónu" jsme odstartovali v únoru. Naše krásná Sněhurka provedla své 

trpaslíky žlutickými ulicemi při již tradiční akci, kterou pořádáme společně        

s SDH Žlutice a městem Žlutice, masopustním průvodu.  

Jako mávnutím kouzelného proutku jsme se při maškarním bálu proměnily v 

Mudr. Pudr a kankánové tanečnice.   

 



 

 

 

 

 

V červnu jsme se opět mohli 

setkat na naší největší akci, 

dětském dnu. Letos                  

ve znamení Milana Peroutky  

a jeho Perutí, soutěží pro děti  

i dospělé, hasičské pěny         

a mnoha dalšího. Dobrovolné 

vstupné opět pomáhalo, 

tentokrát nemocné Kačence, 

které jsme předaly 

prostřednictvím její maminky 

částku ve výši 12.610,- Kč. 

Tímto děkujeme všem           

za příspěvek.  

V srpnu se na nás přijeli 

podívat po dlouhé pauze naši 

kamarádi z Hradce Králové: 

Karáti alias Teplá Buchta. 

Účast byla hojná, proto 

bychom rády letní koncerty 

opakovaly každoročně. 

A na co se můžete těšit dál? 

(Dokončení na straně 16.) 



 

 

Právě za sebou máme akci "Setkání na plovárně", o které se dozvíte v dalším 

čísle zpravodaje. 

Na podzim 27. 10. 2018 Vás zveme na pohádkový lampiónový průvod, který       

se uskuteční jako v loňském roce v zámecké zahradě za podpory města Žlutice. 

Letošní pohádka je .... nápověda :-) ... že nám vyjde slunce nejen ráno, a to je 

statisticky dokázáno. 

 

Brány pekelné se otevřou 1. prosince 2018 a to bude teprve zábava, protože       

na vás nebude čekat jen Lucifer, ale i Mikuláš se svou družinou. Pokud se nám 

vše povede a seženeme větší počet dobrovolníků, chceme, aby čertovský průvod 

prošel městem. 

 

Na všech akcích s námi spolupracuje mnoho osob a spolků za finanční podpory 

města Žlutice. Všem bychom chtěli moc poděkovat a doufáme, že naše společné 

úsilí bude i nadále pokračovat. 

 

Na vás všechny se moc těšíme a doufáme, že si s námi užijete mnoho hezkých 

chvil. 

 

Žlutické maminky, z.s. 

 



 

 

Proč (ne)krmit cizí zvířátka 

Všichni to známe. Venku je krásně, jdeme se projít a za plotem na nás hledí 

zvědavé pohledy zvířátek. A lákadlu „Něco dobrého jim dáme!“ těžko odoláme. 

„To jedno jablíčko jim nemůže uškodit…“ 

 

Bohužel  může.   Zaprvé i zvířata  mívají alergie na potraviny, takže jim svou 

neznalostí zaděláte nejen na průjem,   ale především na dlouhé a bolestivé křeče. 

Zadruhé nevíte, kolik jablíček už má zvíře v sobě. Optimální dávka bývá jablko 

až dvě denně (ve větším množství jablka odvápňují)  a   pokud majitel   zvířete       

o tajném krmení neví, nezabezpečí náhradní přísun vápníku.  

„Můj děda měl hospodářství a krmili jsme zvířata pečivem…“                  

Váš dědeček měl přehled, kolik pečiva jeho zvířata pozřela. U krmení bez 

vědomí majitele nelze ohlídat ani množství, ani kvalitu! Zvířatům hrozí ucpání 

jícnu, kolika z nafouknutí, prasknutí či záněty střev, nejčastěji                             

z pečiva čerstvého. 

„Oni mají určitě hlad, když tak hltají…“                                                           

Nemají.   Zvířata     jsou   přírodou   naprogramována,   aby  potravu   přijímala               

co nejčastěji. Tajné přilepšování jim naopak může přivodit problémy s obezitou, 

u   kopytníků   hrozí   laminitida   (tzv. schvácení kopyt), kdy nevhodné složení 

stravy způsobí v kopytech těžký zánět s trvalými zdravotními následky.  

  

(Pokračování na straně 18.) 



 

 

„Tak přece to nevyhodím…“ 

Ano, vyhodíte. Potraviny, které již nejsou vhodné ke konzumaci lidem, nepatří 

do žaludků ani zvířatům! Plesnivé, zkažené či nahnilé jídlo směřujte                  

do kompostu. 

„Podívej se, jak krásně papá!“ 

Ano, pohled na zvíře, které od vás s radostí přijme pamlsek, je prima. Ale není 

to vaše zvíře ani vaše starost. Pokud chcete zvířátkům přilepšit, existuje jediný 

způsob: domluvte se s majitelem, určitě najdete řešení schůdné pro obě strany. 

„Chtěli jsme jen udělat radost dětem…“ 

Jakou cenu má radost dětí, když výsledkem jsou zdravotní potíže zvířete? Je 

blažený pocit dítěte důležitější než starost majitele o zvíře, které nevhodným 

krmením trpí? 

 „Ale my těm zvířátkům nechceme ublížit, ale přilepšit jim, my jim tím 

pomáháme… “ 

Pomáháte jim do hrobu. A nejsou to jen ovečky, kozy, koně a další domácí 

zvířátka: na nekázeň „krmičů“ doplácejí bohužel i zvířata divoká (ptactvo 

krmené domácí lidskou stravou, lesní zvěř sbírající poházené pečivo apod.). 

Lesním zvířátkům můžete přilepšit v zimním období, ale pouze po domluvě        

s myslivci.  Ptáčkům sypejte pouze krmení určené ptactvu! 

  

 



 

 

 „Nemá tam ani vodu, ani nic, lezou z něho žebra a vypadá katastrofálně…“ 

V těchto případech je potřeba prvořadě kontaktovat PČR či KVS (krajská 

veterinární správa) a řídit se výhradně jejich pokyny. Dát nažrat zatoulanému 

pejskovi samozřejmě můžete, ale u hospodářských zvířat se vždy poraďte 

s odborníkem, ať vaše pomoc není pomocí poslední. 

Děkuji všem, kterým osudy zvířat i starosti jejich majitelů nejsou lhostejné. 

Kateřina Mrázová, ilustrace: Lída Slavíková 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Děti si užily pohádku 

 

18. září zhlédly děti MŠ          

a 1. - 3. třídy ZŠ pohádku      

O princezně, Luciášovi               

a makových buchtách v podání 

Czidivadla Praha.  

Pohádka vypráví o princezně 

Albertině, která by se ráda 

vdávala, o čertovi Luciášovi, 

vrchním správci pekelného 

nepořádku, který si hledá 

nevěstu, a o tom, co všechno 

se stane, když se spolu setkají. 

Zvítězí peklo, a nebo láska? 

Veselá pohádka s písničkami 

v sobě nese i ponaučení          

o tom, že odvaha, malý čin     

a laskavá mysl spolu s vírou   

v kouzelné proměny umí dělat 

opravdové zázraky. Děti 

viděly poutavý příběh, mohly 

se nechat unášet dějem 

klasické pohádky i živě 

reagovaly. Výpravná scéna, 

rekvizity, melodie písniček     

a neobvyklá zápletka je 

pobavila a zaujala. 

Marie Ferencová, foto Jan Borecký 



 

 

Inzerce 

                       Firma Jan Hutkay, Nevděk-vazníky Žlutice 

Přijme do pracovního poměru zaměstnance  

na pozici  

tesař, dělník v dřevovýrobě, řidič (sk. CE).  

Další potřebné informace získáte na tel. č. 724 237 232 (paní Bártová). 

Prodej slepiček 

Drůbež Červený Hrádek  prodává slepičky ze svého chovu  typu Tetra hnědá,  

Dominant ve všech barvách  a  slepičky Green Shell - typu Araukana. Stáří       

14 – 19 týdnů, cena 159 -195,- Kč/ ks.                                                                   

Prodej:  5. října a 8. listopadu  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.601576270, 728605840                         

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

HLEDÁM  VÁŽNÉ  SEZNÁMENÍ 

Téměř 48 letý, zatím nevidomý muž – se snahou opět vidět – 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.                                                                  

---------------------------------------------------------------------------------------------- 

Sháním pronájem garáže nebo skladovacích prostor vhodných ke garážování. 

Možná i koupě.  Tel. kontakt 606020293.                                                              

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Poděkování 
Moc děkujeme Žlutickým maminkám za přípravu a organizaci naší krásné 

svatby. Máme Vás rádi, maminky. 

                                                                             M+M Stojanovovi 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Hledáme byt 2+1 ve Žluticích ke koupi, či pronájmu.                                         

Kontakt +420 702 121 297.                                                                                      



 

 

 

Vernisáž výstavy 

13. září 2018 proběhla v galerii vernisáž výstavy Mirky Slavíkové – Malé krásy 

planety Země. Autorkou bylo připraveno i občerstvení různých chutí a druhů 

z asijských zemí. Výstava je k vidění ještě v měsíci říjnu. 

Marie Ferencová, foto Jan Borecký                                                                        

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

Co, kdy a kde v říjnu ?  

Měsíc říjen je na kulturní počiny skoupější, než tomu bylo v předchozích 

měsících. Něco málo se ale našlo ... 

5. 10. 2018 v pátek můžete navštívit městskou knihovnu v Plasích. Od 17 hodin 

se setkáte se spisovatelem Michaelem Vieweghem, pak následuje autorské čtení. 

6. 10. 2018  v sobotu  můžete na výlet za humna, tentokrát na vrch Krasíkov 

u Konstantinových Lázní na tradiční Slavnosti jablek. 

Milovníci vinného moku i burčáku mohou vyrazit na 12. ročník Vinobraní 

v Lokti 6. - 7. 10. 2018. Začíná se v 10 hodin v sobotu, končí ve 20 hodin,         

v neděli pak pouze do 17 hodin. Nechybět bude folklórní soubor Dyleň, 

Cimbálová muzika Morava zahraje moravskou lidovou. 

26. 10. 2018 od 21hodin v pátek mohou příznivci kapely Horkýže Slíže 

navštívit Lidový dům ve Staré Roli. Pozor : omezený počet vstupenek! 

Muzeum  Mariánské Týnice nabízí v sobotu 27. 10. 2018  poslední podzimní 

oživlé prohlídky k ukončení hlavní turistické sezóny. 

 Petra Vojtová 



 

 

Kulturní program 

Říjen 2018 

5. – 6. 10.   komunální volby 

 

Kulturní dům 

16. 10.       14.00 hod.    Podzimní posezení pro seniory s tancem                      

 

                                       hraje DUO V. Žákovec 

  

        

                                        Zámecká zahrada 

 

 27. 10.                          Pohádkový lampionový průvod 

                                      16.45 hod. sraz u kina 

 

Protivec 

 

28. 10.        11.00 hod.   T.G. Masaryk –  pietní akt                                          

 

                                      odhalení busty T.G.M.,  –  koncert děti ZUŠ ZŠ                                                                       

 

                                      ( odjezd autobusu v 10.45 od bývalého kina) 

 

 

Galerie 

 

Probíhá výstava Mirky Slavíkové – Malé krásy planety Země 

 

 

Infocentrum 

 

Zahájení - Univerzita třetího věku,                                                                   

přihlášení posluchačů je možné do 20.10.2018 

 

                         marie.ferencova@zlutice.cz, mob.: 725 958 978 

 

Na tomto místě může být i vaše akce. 

Kontakt marie.ferencova@zlutice.cz, 725 958 978 

mailto:marie.ferencova@zlutice.cz
mailto:marie.ferencova@zlutice.cz


 

 

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 říjnového čísla  Žlutického zpravodaje přispěli Václav Slavík, Marie 
Ferencová,  Petra Vojtová, Ondřej Fábera, Petr Keřka, Kateřina Mrázová, Hana 
Hnyková,       paní Machalová, Luděk Svoboda, Pavel Pánek, Kryštof Fajfr, Aneta 
Křenčilová, Karolína Chmárníková, David Pásek, Jitka Rottová a Alena 
Kratochvílová.. 

 

Všem přispěvatelům za zaslané materiály děkujeme! 

 

Příspěvky   do listopadového čísla  nám, prosím, zasílejte do 20. října 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 
 

 

mailto:zpravodaj@zlutice.cz

