ŽLUTICKÝ

Obrázek s podzimním motivem od Elišky Feherové.

Možná vás zajímá… ?
Jak pokračují jednání kolem převzetí žlutické pobočky muzea?
Zastupitelstvo města deklarovalo vůli tuto pobočku převzít a do budoucna ji
provozovat po svém. Současné prostory opustí Karlovarské muzeum na konci
roku 2018. Většina exponátů se ale zatím nebude nikam stěhovat, budou nadále
k dispozici návštěvníkům na základě smlouvy o výpůjčce. Mezitím se také
pracuje na nové expozici, která vznikne v nových prostorech v 1. patře budovy
muzea. Existuje studie nové expozice, město tak má zcela jasnou představu
o tom, co a kde se bude vystavovat. Jedním z hlavních exponátů bude listovací
kopie kancionálu, dále byla objednána výroba středověkého modelu města
a odborné texty do jednotlivých místností. Pořizovací náklady budeme hradit
z individuální dotace Karlovarského kraje, kterou se povedlo vyjednat ve výši
1 mil. Kč. Stavební úpravy budoucích prostor ponese město pravděpodobně
ze svého rozpočtu, možnosti dalších zdrojů peněz prověřujeme.

Jak se pracuje na opravách chodníků?
V letošním roce jsme se pustili do oprav chodníků hned na několika místech.
V ulici Příkopy vznikl úplně nový chodník, který má navazovat na opravenou
křižovatku a hlavně má sloužit bezpečnému pohybu chodců podél hlavní silnice.
Nyní se dokončují práce na problematickém napojení se stávajícím chodníkem
k domům 500, 501 a do Hradební ulice. Tady vznikne dostatečně osvětlené
místo pro přecházení. Celkově je zakázka za 645 tis. Kč.
Dlouhodobě špatný stav chodníku byl také za panelovými domy v ulici
Mlýnská. Tady došlo k opravě povrchu v celé délce chodníku, navíc se podařilo
zrušit na jednom konci schody, chodník je tak bezbariérový. Hodnota díla činí
595 tis. Kč, zbývá upravit detaily napojení na stávající chodník, jinak je hotovo.
Úplně dokončené jsou také vstupy před panelovými domy ve Vítězné ulici
418-423. Staré chodníky byly vytrhány a nahradila je betonová dlažba. Cena
díla 316 tis. Kč.
Právě v těchto dnech finišuje celková oprava chodníků u paneláků ve Vítězné
424-425 (foto na straně 2). Také tady betonová dlažba nahradila rozpadlý
povrch. Celkovou investici ve výši 660 tis. Kč jistě obyvatelé domů ocení.
Prostor mezi domy si úpravu zasloužil.
Václav Slavík – starosta města

Z jednání rady a zastupitelstva města
V červnu a červenci 2018 proběhla tři jednání Rady města Žlutice
a jedno zasedání Zastupitelstva města Žlutice.
Výtah z usnesení 87. jednání Rady města Žlutice ze dne 17. září 2018
Rada města Žlutice
schvaluje žádost spolku Žlutice 2000 o změnu účelu využití dotace 5/2018
poskytnuté v rámci městského dotačního programu,
schvaluje vyhlášení zadávacího řízení veřejné zakázky „Vyprošťovací zařízení“
ve znění podle předloženého návrhu,
Výtah z usnesení 88. jednání Rady města Žlutice ze dne 1. října 2018
Rada města Žlutice
bere na vědomí hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu
„Vyprošťovací zařízení,“ vybírá jako zhotovitele veřejné zakázky uchazeče
NORDSTAHL SERVIS, jehož nabídka na dodávku sady elektrohydraulického

vyprošťovacího zařízení LUKAS s příslušenstvím za cenu ve výši 664 420 Kč
bez DPH byla vyhodnocena jako nejvhodnější,
bere na vědomí hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu „Dodávka
elektřiny pro město Žlutice,“ vybírá jako zhotovitele veřejné zakázky uchazeče
E.ON Energie, jehož nabídka na dodávku elektrické energie byla vyhodnocena
jako nejvhodnější,
schvaluje nabídku spolku Asociace recentní archeologie na zhotovení modelu
historické podoby města za cenu ve výši 290 000 Kč,
schvaluje nabídku paní Veroniky Kudláčkové Psotkové na zpracování textů pro
městskou muzejní expozici za cenu ve výši 82 000 Kč bez DPH,
schvaluje vrácení přijaté dotace z rozpočtu Karlovarského kraje ve výši 202 000
Kč z důvodu nerealizace projektu „Polní cesta Polom – Skoky, oprava povrchu“,
schvaluje žádost pana PK o umístění retardéru na místní komunikaci v osadě
Dolánka a pověřuje Městský úřad Žlutice dalším jednáním v této věci,
odkládá vyjádření k realizaci stavby „Broková střelnice Žlutice“ a žádá
o doložení nezávislého hlukového posouzení záměru,
souhlasí s umístěním a realizací stavby „Oplocení cesty na pozemku p. č. 32/2
v k. ú. Žlutice“,
schvaluje nabídku pana Václava Mastného na zpracování územní studie lokality
Žlutice – sever za cenu ve výši 177 000 Kč bez DPH.
Výtah z usnesení 89. jednání Rady města Žlutice ze dne 15. října 2018
Rada města Žlutice
schvaluje dohodu s organizací Muzeum Karlovy Vary o ukončení smlouvy o
pronájmu nebytových prostor v domě Žlutice, Velké náměstí č. p. 1 ke dni
31. 12. 2018,
schvaluje přijetí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje ve výši 1 000 000 Kč na
realizaci projektu „Výbava nové expozice muzea ve Žluticích“ s tím, že město je
připraveno zajistit převzetí a provoz muzea od 1. 1. 2019,

(Pokračování na straně 4)

schvaluje žádost pana Jana Boreckého o poskytnutí daru ve výši 5 000 Kč
na vydání knihy Květena Karlovarska,
schvaluje nabídku paní Jitky Náhlovské na provedení přezkoumání hospodaření
města za cenu ve výši do 60 000 Kč bez DPH.
Ondřej Fábera, tajemník Městského úřadu Žlutice
-----------------------------------------------------------------------------------------

Výsledky komunálních voleb 2018
V pátek a sobotu 5. a 6. října 2018 se konaly volby do Zastupitelstva města
Žlutice. Hlasování se zúčastnilo necelých 45 procent oprávněných voličů. Pořadí
stran podle počtu hlasů a získaných mandátů členů zastupitelstva je následující:
1. Hnutí za harmonický rozvoj obcí a měst (20,33% hlasů, 2 mandáty)
2. Křesťanská a demokratická unie – Československá strana lidová (18,63%
hlasů, 2 mandáty)
3. TOP 09 (11,72% hlasů, 1 mandát)
4. Strana soukromníků ČR (11,66% hlasů, 1 mandát)
5. Město lidem, (11,19% hlasů, 1 mandát)
6. Svoboda a přímá demokracie – Tomio Okamura (9,21% hlasů, 1 mandát)
7. Žlutické maminky (7,18% hlasů, 1 mandát)
8. Nová cesta (5,79% hlasů, žádný mandát)
9. Občanská demokratická strana (4,27% hlasů, žádný mandát)
Do Zastupitelstva města Žlutice byli v pořadí podle počtu hlasů zvoleni:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

MUDr. Hana Hnyková (HNHRM, 252 hlasů)
Mgr. Bc. Václav Slavík (KDU-ČR, 249 hlasů)
Ing. Petr Keřka (Soukromníci, 200 hlasů)
Alois Minář (KDU-ČSL, 200 hlasů)
Tomáš Ries (HNHRM, 198 hlasů)
Mgr. Miroslav Zeman (TOP 09, 148 hlasů)
Ladislav Koutný (SPD, 140 hlasů)
Jaroslav Zeman (Město lidem, 135 hlasů)
Alena Adámková (Žlutické maminky, 96 hlasů)

Děkujeme všem voličům a poděkování patří také členům a zapisovatelům
volebních komisí za spolupráci a zajištění bezproblémového průběhu hlasování.
Ondřej Fábera, tajemník MÚ Žlutice

PODĚKOVÁNÍ
Vážení žlutičtí občané,
ráda bych poděkovala všem, kteří mi při posledních volbách do městského
zastupitelstva věnovali svůj hlas. Velmi mě potěšilo, že vidíte v mojí práci
smysl. Podle výsledku voleb usuzuji, že si přejete, abych ve svém úsilí
pokračovala.
Povolební jednání nebyla vůbec jednoduchá. Osobně jsem jednala s většinou
nově zvolených zastupitelů a nabídla jim spolupráci. Jak se ukázalo, naši dva
kandidáti na starostu se pro některé zastupitele ukázali jako nepřijatelní.
Na přání mých kolegů a dalších příznivců jsem se proto rozhodla kandidovat
na starostku města Žlutice. Křeslo místostarosty by podle výsledků voleb měl
logicky obsadit Bc. Václav Slavík, který získal ve volbách druhý nejvyšší počet
hlasů. Určitě by spolupráce nás dvou pomohla urovnat nekonečné spory, které
městu nesvědčí.
Volba starosty proběhne přibližně za 10 dní a zřejmě dopadne jinak, než bych si
přála. S čistým svědomím však mohu říci, že jsem udělala všechno, co bylo
v mých silách pro to, abych se mohla podílet na vedení města a nezklamala tak
vaši důvěru.
Na práci pro město, pro vás a na shledanou se těší
MUDr. Hana Hnyková, 20. října 2018
-----------------------------------------------------------------------------------------------Vážení žlutičané,
za kandidátku ODS Žlutice si dovolujeme poděkovat vám, kteří jste nás svou
volbou podpořili, ale i všem kteří jste k volbám přišli. Na zastupitelský mandát
jsme nedosáhli, přesto neztrácíme dobrou náladu a chuť pracovat pro naše město
Žlutice.
ODS Žlutice
-------------------------------------------------------------------------------------------------

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ ŽLUTICE
Zásahová jednotka
Během období od posledního příspěvku, vyjížděla jednotka k dalším čtrnácti
událostem. Jednalo se o šest technických zásahů, šest požárů, jeden planý
poplach a o jednu dopravní nehodu. Počet letošních událostí tak stoupl na 57.
Nechyběla také činnost pro město, ať se již jedná o dovoz vody, čištění
kanalizace, zajišťování akcí a v neposlední řadě pak příprava a aktivní účast
na oslavách 100. výročí založení ČSR.
Dále se jednotka podílela na organizaci akce „Rozloučení se s prázdninami“,
která se konala na Dolánce. Vzhledem k nízkému zájmu, je nutno zvážit, zda
v této akci ještě do budoucna pokračovat.
Hasičský spolek a Krajské sdružení SH ČMS
Při příležitosti oslav 100 let od založení Československé republiky předalo
Sdružení hasičů Čech Moravy a Slezska Karlovarského kraje, ve spolupráci
s Dobrovolným sborem hasičů Žlutice, Pamětní list a medaili ke 100 letům
založení naší republiky městům a obcím Žlutice, Chyše, Bochov, Verušičky,
Lubenec a Hurbanovo jako poděkování za příkladnou vzájemnou spolupráci.
K předání tohoto ocenění došlo dne 28. října v Protivci.

Soutěžní družstva dospěláků
V letošním sedmém ročníku Vladařského poháru obsadila obě družstva celkově
čtvrtá místa. Oba týmy omladily a sbírají nové zkušenosti.
Dne 6 . října se obě družstva zúčastnila finální soutěže Karlovarského poháru,
kde ženy zvítězily a muži skončili na čtvrtém místě.
Nutno také podotknout, že najít si volný čas v dnešní hektické době také není
jednoduché, a tak věříme, že naši „soutěžáci“ budou nadále aktivní jako
doposud.
Mladí hasiči
Stejně tak jako školní rok byl opět „odstartován“ hasičský kroužek. Ačkoliv
došlo ke generační obměně, nemůže si hasičský spolek stěžovat na nezájem dětí.
K dnešnímu dni navštěvuje kroužek bezmála čtyřicet mládežníků ve věku od tří
do patnácti let.
Svou činnost u přípravky ukončila Lenka Hartová. Ještě jednou jí děkujeme.
Novými vedoucími se staly Jitka Schöppová a Lucie Pištorová.
V polovině měsíce září strávili naši mládežníci víkend v partnerském
Vieselbachu, kde nechyběla mezinárodní netradiční soutěž a pěkný zábavný
program.
Starší kategorie se zúčastnila soutěže v požárním útoku „O pohár hejtmanky“,
který proběhl 6. října u Varyády, kde naši soutěžící vybojovali třetí místo.
13. října proběhla podzimní část hry Plamen – ročník 2018/2019. Pořadatelem je
tentokrát obec Útvina. Na přípravu nebylo moc času, o to intenzivněji bylo třeba
nové členy spoustě témat a dovedností doučit.
Soutěže se zúčastnilo celkem 21 družstev z okresu Karlovy Vary. Žlutické
hasiče a naše město reprezentovala dvě družstva mladší kategorie (6-11 let)
a jedno družstvo kategorie starší (11-15 let). Byl tedy opět vypraven autobus,
tentokrát do nedaleké Útviny. Soutěžilo se ve dvou disciplínách, štafeta dvojic
a závod všestrannosti, který byl opět náročný.
První družstvo mladší kategorie vybojovalo v ZPV třetí místo a ve štafetě dvojic
místo první. Druhé družstvo v ZPV zvítězilo a ve štafetě dvojic skončilo
za svými kolegy na místě druhém.
Ani starší kategorie nezůstala pozadu, v závodu požární všestrannosti
s přehledem zvítězila a ze štafety dvojic si odvezla druhé místo.
O úspěchu nelze pochybovat, opět se jedná o skvělou výchozí pozici, všem
reprezentantům a jejich vedoucím děkujeme a držíme palce do jarního kola.
Vzhledem k blížícímu se zimnímu období budou probíhat kroužky střídavě
v hasičské zbrojnici a v tělocvičně na lesnické škole.
Alois Minář, velitel a jednatel SDH Žlutice

Únos Žlutického kancionálu se vydařil (zvětšit logo.)
Více než stovka skautů z různých oddílů střediska Ichthys se o svatováclavském
víkendu vydala na celostřediskovou výpravu do Žlutic. Po časové ose jsme se
přesunuli do září roku 1938 a pokusili se před obsazením pohraničí nacisty unést
renesanční Žlutický kancionál, který je českou národní kulturní památkou.
Na takový nebezpečný a tajný úkol probíhající v obklíčení nepřátel se bylo
nutné náležitě připravit, a proto jsme vyráběli kopie kancionálu, maskovali se,
opakovali základy zdravovědy, luštili tajnou zprávu, zlepšovali svou fyzičku
i vytvářeli zásoby jídla. To vše se nám náramně hodilo, když se ti nejstatečnější
v noci přesouvali do 20 kilometrů vzdálené bochovské četnické stanice a museli
nouzově přespat ve Skokách nebo když jsme dobývali hráz a podzemní štolu
žlutické přehrady. Vyvrcholením byl ale opravdový noční únos Žlutického
kancionálu z místního muzea, během kterého jsme museli obalamutit hlídače,
osvobodit strážce věznice a vyvarovat se jedu i dalších skrytých nástrah.
Odměnou nám byla vzácná kniha, kterou jsme získali do svého držení a jejíž
kopii jsme si dokonce mohli sami prolistovat. Však jsme na základnu ve škole
dorazili až po půlnoci a v den evakuace jsme byli tak unavení, že jsme málem
zmeškali mši ve žlutickém kostele a nestihli si ani vyrobit svačinu na cestu.
Do svých domovů jsme se díky přerušení železničního spojení přepravovali
náhradními autobusy, ale o to více dobrodružství jsme spolu zažili. A ještě jsme
poznali zajímavý historický příběh, který se skutečně stal.
Rádi bychom za zdárný průběh výpravy upřímně poděkovali všem žlutickým
spolupracovníkům a pomocníkům, bez kterých by její průběh nebyl vůbec
možný. Sluší se jmenovat alespoň Základní a základní uměleckou školu Žlutice
(pány Luďka Svobodu, Bohumila Zemana a Stanislava Ertla), Město Žlutice
(pana starostu Václava Slavíka), Sbor dobrovolných hasičů Žlutice (pana Aloise
Mináře), Muzeum Karlovy Vary (paní Kamilu Neckářovou), VV autobusy (pana
Václava Vaněčka s kolegy), Římskokatolickou farnost Žlutice (P. Petra Řezáče),
Povodí Vltavy (manžele Miroslava a Annu Benešovy), sousedy školy manžele
Strejčkovy, Jednotu Toužim, spolek Pod Střechou (pana Jiřího Schierla)
a možná i některé další. Opravdu moc díky!
Ondřej Fábera – Vondra, vedoucí 44. oddílu Sagitta

A jak to bylo s kancionálem v roce 1938 doopravdy?
V neděli 2. října 1938 dostal Václav Karásek příkaz k evakuaci ze Žlutic a již
v pondělí 3. října se měl hlásit u krajského soudu v Plzni. Zatelefonoval tedy
do Manětína, aby pro něj poslali osobní auto, kterým zamýšlel odvézt i Žlutický
kancionál. Jenže do večera žádné auto nepřijelo. Karásek tedy v městském
muzeu ukázal mladému vojákovi, kde je kancionál uložen, naložil státní vlajku
a pušku a večer odjel na kole přes Pšov a Chlumskou horu do Manětína. Na kraj
města až za nádraží si raději vyžádal vojenský doprovod. V noci potom opravdu
přijelo do Žlutic slíbené auto, naložilo uchystaný kancionál a převezlo ho
do Manětína, odkud kancionál hned druhý den pokračoval dále do Plzně.
V pondělí 3. října tam předal Václav Karásek Žlutický kancionál na radnici.
Ve středu 5. října dopoledne dorazily do Žlutic první německé jednotky. Byly
přivítány jásotem místních německých obyvatel a městská rada pro důstojníky
uspořádala hostinu. Odpoledne se chtěl starosta Binder pochlubit Žlutickým
kancionálem, ale vitrína v muzeu byla prázdná! Oslavy byly touto událostí
značně narušeny, ale přesto byl o půlnoci na Nevděku zapálen velký slavnostní
oheň a při něm vyzváněly všechny kostelní zvony. Na potupný únos Žlutického
kancionálu se však nezapomnělo a již 6. října označil německý říšský rozhlas
ztrátu kancionálu za neslýchanou loupež provedenou Čechy. (Příběh starý 80 let
sestavil ze vzpomínek Václava Karáska, Jana Krause a Františka Pešíka Ondřej
Fábera.)
------------------------------------------------------------------------------------------------

Vladař stále tajemný
Muzejní spolek Žluticka připravil další přednášku pro veřejnost. Tentokrát
nevážně vážně o souvislostech Vladaře a Kounovských řad v podání záhadologa
pana Karla Beneše.
Přednáška se uskuteční 29. 11. 2018 v penzionu Harmonie od 17.00 hodin.
Přednášející věnuje svoji odměnu na opravu
márnice ve Skokách. Na stejný účel bude použit
i výtěžek
z dobrovolného vstupného. Akce je
podpořena městem Žlutice.
Srdečně zveme všechny zájemce!
MUDr. Hana Hnyková, Muzejní spolek Žluticka
-------------------------------------------------------------------

Co se dělo po vyhlášení Republiky československé na Žluticku
V minulém měsíci jsme si připomněli vznik samostatného novodobého státu
oslavami stého výročí. Ve světle pramenů však vznik nového státu nebyl ve
žlutickém regionu vnímán jednoznačně.
Žlutický historik Fleissner ve svých dějinách města vydaných v roce 1936 odbyl
28. říjen 1918 heslem ani ne na celou řádku. Ale současně dodává, že i ve
Žluticích byla ustavena německá domobrana. Představme si ji jako ozbrojenou
dobrovolnickou jednotku. V okresním městě Žluticích obsadila nádraží,
kontrolovala přístupy do města a zabavovala potraviny. Teprve 7. prosince 1918
na žlutické nádraží přijel vlak s českými vojáky a podle Krausových záznamů
mělo dojít dokonce k přestřelce při obsazování nádraží. Český oddíl vyzbrojený
samopaly ve městě nějakou dobu zůstal a velitel vyjednával s představiteli
okresu a města. Teprve pět dní nato došlo k celostátnímu rozpuštění německé
domobrany, která byla následně oficiálně odzbrojena.
Nesouhlas místního obyvatelstva s nově vzniklým státem s převahou Čechů
a Slováků se projevil i prakticky. Podle Vladimíra Zusky (1997) došlo ihned
po vyhlášení československé samostatnosti, a tím i vzniku Československých
drah, ke zřízení německého „partyzánského“ ředitelství drah v Teplicích,
kterému se dobrovolně podřídili němečtí zaměstnanci m.j. i na naší trati Blatno –
Bečov. Mělo to i ekonomický rozměr. Tržby dráhy z německy mluvícího území
byly posílány právě do Teplic, a nikoliv do „české“ Plzně. Ba co víc, německy
mluvící zaměstnanci zabavovali tržby mířící přes jejich stanice do Plzně
a přesměrovávali je do Teplic. Vzniklou situaci musel napravit vojenský zásah.
Na jaře 1919, jako ve všech německých oblastech Čech, ve Žluticích konkrétně
4. března, došlo k velkému shromáždění, na kterém účastníci žádali právo
na sebeurčení – vznik regionu Deutschböhmen (Německé Čechy). Ten měl mít
ambice stát se dalším nástupnickým státem vzniklým na troskách Rakousko –
Uherska, podobně jako vzniklo Československo, Rakousko, Maďarsko, ...
Státoprávní požadavek německy mluvících obyvatel přišlo, podle
Fleissnerových slov, na žlutické náměstí podpořit nejméně 4.000 lidí, pro nás
dnes neuvěřitelné číslo. Na podzim 1919 podepsaná Saintgermainská smlouva
však jednoznačně potvrdila příslušnost německých Čech k novému
Československu.
Jaro roku 1919 zaznamenalo ve Žluticích ještě jednu významnou událost, která
je však veřejnosti dobře známa – krádež Žlutického kancionálu. Pro účely tohoto
článku provedu pouze schematickou rekonstrukci událostí. Na počátku dubna
přijela do Žlutic delegace, která chtěla kancionál, jako významnou českou
kulturní památku, odvézt do Prahy. Představitelé města jej odmítli vydat, a tak
byl alespoň zapečetěn v bedně na radnici. O dva dny později se kancionál
z budovy radnice přes noc ztratil. Marné bylo několikaměsíční pátrání po něm.

Československé úřady nakonec počátkem srpna přistoupily ke krajnímu řešení,
kdy zatkly čtyři přední žlutické představitele, z dnešního pohledu bychom je
mohli nazvat rukojmími. O tři dny později byl kancionál nalezen a rukojmí
propuštěni. Kancionál byl odvezen do Prahy. Žlutičtí vyslali ve věci kancionálu
deputaci k ministerskému předsedovi Tusarovi a kancionál byl jeho přičiněním
vrácen zpět.
Dobový tisk nám dává barvitý obrázek situace v daném čase, když například
česky psaný Kralovický obzor uvádí, že v roce 1924 v Chyši němečtí hasiči
slavili svátek Vzkříšení s červenobílým a velkoněmeckým praporem. Dále cituji:
„…Ač již loni učiněno udání, přec zůstává vše při starém. Inu – Praha daleko
a Žlutice – darmo psát…“. Nebo o rok dříve, ale ve vzdálenější Jesenici,
probíhal sjezd německých katolíků, kteří na něm deklarovali, že „němečtí
katolíci považují rozbití Rakouska za přechodné“ (!!!). Obě citované zprávy nás
uvádějí do reality tohoto koutu Čech nedlouho po vyhlášení samostatnosti.
O tom, že oficiální československá moc si tuto situaci uvědomovala a snažila se
německou menšinu s odstředivými tendencemi neutralizovat, máme zprávy
(posílení českého úřednictva, stavba českých škol, …). Problém se však
nepodařilo vyřešit zcela, později vyústil v připojení Sudet k Německu
před druhou válkou a následně k odsunu německého obyvatelstva po ní.
Petr Brodský

Žlutické náměstí počátkem 20. století.

Setkání na plovárně aneb cesta divočinou a cesta duchů
Již podruhé se žlutické spolky sešly na plovárně s bohatým odpoledním
programem.
Slunečné odpoledne bylo vydařené pro cestu divočinou, kterou celé setkání
začalo. Na koupališti Dolánka byla připravena prezentace a soutěže od místních
spolků, které doprovázela kapela Swing Melody Ostrov. Divadelní soubor
Žlutičan nás a všechny návštěvníky potěšil svou krátkou divadelní skečí.

Také pro děti bylo připraveno vystoupení v podání Kujme pikle band +
Levoruký Eda, do kterého byly děti zapojeny a se skupinou si i zazpívaly.
Podvečer patřil místní skupině Potíže.
No a když se řekne cesta duchů? …
Doufáme, že jste se všichni pobavili a alespoň trošku báli jako my při přípravě
cesty, která vedla z koupaliště zpět do Žlutic.

Snad se toto setkání spolků stane tradiční akcí a my se již těšíme na příští rok.
Tímto děkujeme Spolku Žlutice 2000 za nápad a uspořádání konané akce, Městu
Žlutice za podporu a Technickým službám Žlutice, s.r.o. za technickou
spolupráci.
Žlutické maminky, z.s.

Studenti SLŠ Žlutice vábili jeleny na mistrovství ČR
V sobotu 6. října se žáci Střední lesnické školy Žlutice v doprovodu pedagogů
vydali v početné skupině za nádherného počasí do prostor Kuksu, unikátního
barokního lázeňského areálu se špitálem a bohatou sochařskou výzdobou z dílny
Matyáše Bernarda Brauna. Pořádalo se tu juniorské mistrovsví ČR ve vábení
jelenů ,,O POHÁR ŘÁDU SV. HUBERTA“. Své vábičské zkušenosti nejlépe
zúročil žák 3. ročníku Josef Novotný, který se umístil na třetím místě. Pochvala
také patří žáku Jakubu Seidlovi ze 2. ročníku, který teprve sbírá zkušenosti, ale
přesto se umístil na krásném čtvrtém místě.
Radka Stolariková, ředitelka SLŠ Žlutice

Žlutičtí senioři se setkali a pobavili
Podzimní posezení seniorů proběhlo 16. 10. 2018 v kulturním domě. Účastníky
přivítal starosta města Václav Slavík. K tanci a poslechu zahrálo DUO Václava
Žákovce. Senioři se sešli v hojném počtu. Od Města Žlutice dostali darem
kalendář na příští rok a malé pohoštění. Byli přítomni i zástupci z krajského
úřadu, kteří informovali seniory o možnosti zhotovení Senior pasu pro různé
slevy. Zájemci o Senior pas mohou získat informace ve žlutickém infocentru.
Marie Ferencová, foto Jan Borecký

VZPOMÍNÁME
12.11 uplyne již 10 let, kdy nás navždy opustil
pan František Majer z Protivce. Všem nám moc
chybí
a
stále
na
něj
vzpomínáme.
Za věnování tiché vzpomínky vám děkuje
manželka Anežka, děti a vnoučata.
-----------------------------------------------------------------------------------------------Dne 26. listopadu 2018 to bude již pět dlouhých
smutných let, kdy nás opustila milovaná
maminka a babička Anna Veselá. Stále
vzpomínáme.
Dcery Jarmila a Romana s rodinami.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PODĚKOVÁNÍ
Chceme poděkovat Sboru dobrovolných hasičů Žlutice za asistenci a pomoc
u technické události - nefunkční kanalizace v neděli 7. 10. 2018.
Dík patří i Technickým službám Žlutice za rychlou opravu.
Těm, kteří se zúčastnili, patří naše velké poděkování.
Dům č. 360 a č. 361
-----------------------------------------------------------------------------------------------Chci touto cestou poděkovat panu Tomáši Součkovi za poskytnutí první pomoci
mému otci, panu Zdeňku Černému.
Zdeněk Černý ml.
-------------------------------------------------------------------------------------------------

INZERCE
------------------------------------------------------------------------------------Koupím, eventuálně pronajmu garáž ve Žluticích.
Tel.: 602 100 293.
------------------------------------------------------------------------------------------------Nabízím 500 ks střešních tašek Obrovský v dobrém stavu. Přenechám pouze
za odvoz ze Žlutic. Telefon: 728 729 961
------------------------------------------------------------------------------------------------Hledám podnájem pro jednu osobu (muž, 20 let, student, stálý příjem).
Mám zájem o byt 1+1 nebo garsonku.
Telefon: 776 125 173, e-mail: marekspore@seznam.cz
------------------------------------------------------------------------------------------------Prodej palivového dřeva
Technické služby Žlutice nabízí prodej palivového štípaného dřeva, cena
850,-Kč včetně DPH za 1 prostorový metr sypaný + doprava. Informace
na telefonu 777 120 174 nebo email: jednatel@tszlutice.cz
------------------------------------------------------------------------------------------------Pronajmu byt 4+1 a 2+kk ve Žluticích. Pouze spolehlivým lidem, nekuřákům.
Tel.: 602 602 210.
-------------------------------------------------------------------------------------------------

VOLNÁ MÍSTA
Technické služby Žlutice, s.r.o., hledají pracovníky pro následující profese:
1.Pracovník údržby veřejné zeleně – výhodou vzdělání v oboru nebo
poskytneme možnost rekvalifikačních kurzů. Požadujeme znalost práce
s motorovou pilou včetně příslušných oprávnění a obsluhy motorových sekaček,
křovinořezů a plotových nůžek, případně zaškolíme.
2. Zedník – výuční list, znalost pokládek dlažeb všeho druhu
3. Řidič nákladního automobilu – řidičské oprávnění „C“ + průkaz profesní
způsobilosti, další průkazy odborné způsobilosti výhodou. Možnost zaměstnání
absolventů příslušných oborů.
Nabízíme smluvní plat s možností profesního růstu, benefity – stravenky, 25 dnů
dovolené a práci převážně v místě bydliště. Kontaktní telefon 777 120 174,
email: jednatel@tszlutice.cz .
-------------------------------------------------------------------------------------------------

Listopad – měsíc mladého vína a pečené husy.
Pokud je březen označován za měsíc knihy, pak listopad můžeme směle nazývat
měsícem mladého vína a husí pečínky.
Tradice svatomartinského vína se po staletí vyvíjela zcela svébytným způsobem
vycházejícím z koloritu českých zemí. Tady mladé víno získalo svůj název
podle pravidelného otvírání a prvního ochutnávání v den sv. Martina.
Označení svatomartinské víno ve spojitosti s vítáním nového vína se začalo
užívat již na dvoře císaře Josefa II. Začátkem listopadu končila vinařům
pracujícím u větších sedláků služba a některá vína bývala už tou dobou
ve sklepě „vyčištěna“, a proto bylo zvykem ochutnávat novou úrodu. Bylo to
v době, kdy byla sklizeň již pod střechou a blížil se klidný advent spojený
s předvánočním půstem. Svatomartinské tak bylo spjato s časem hodování
a veselí. Odtud i tradiční spojení – svatomartinská husa a svatomartinské víno.
Po revoluci první mladé víno vyrobily Vinné sklepy Valtice a pojmenovaly jej
„Moravíno nouveau“. Bylo to v době okolo roku 1993.
Aby mohlo nést víno značku svatomartinské, musí být vyrobeno z hroznů
odrůd Müller Thurgau, Veltlínské červené rané, a od roku 2010 také Muškát
moravský (bílá vína), Modrý Portugal a Svatovavřinecké (růžová a červená
vína) a od roku 2013 ještě Zweigeltrebe (růžová vína) na území ČR a projít
hodnocením nezávislé komise.
K popíjení a prodeji svatomartinského vína se váže několik pravidel.
Svatomartinská vína by se neměla otevřít dříve než 11. 11., víno se nalévá vždy
z lahve a nikdy ze sudu. Na etiketě musí být vždy logo svatomartinského vína,
tj. značka se sv. Martinem na bílém koni.
Ať už si koupíte mladé víno v obchodě nebo si jej spojíte s chutnou husičkou
v některé restauraci, přeji vám krásný zážitek z ovocitého, svěžího vína.
Na zdraví! Petra Vojtová
-------------------------------------------------------------------------------------------------

SVATOMARTINSKÁ HUSA A VÍNA v penzionu HARMONIE
V neděli 11. 11. 2018 od 11:00 hodin po celý den - pouze
po předchozí rezervaci na tel. 725 964 015 nebo přímo v restauraci.
-------------------------------------------------------------------------------------

Kulturní program
Listopad 2018

Kostel sv. Petra a Pavla
2. 11.

19.30 hod.

Dušičková mše svatá. Zazní Requiem W.A. Mozarta
pro solo sbor a orchestr od K. J. Procházky

6. 11.

17.00 hod.

Hubertská mše
Městské části

1. 11.

13.00 hod. Hubertova jízda – Střední lesnická škola Žlutice

Kulturní dům
2. 11.

19.00 hod. Hubertská zábava – Střední lesnická škola Žlutice

Verušice za kapličkou
4. 11.

14.00 hod. Drakiáda s maminkami – Žlutické maminky

Galerie
Od poloviny listopadu prodejní výstava Vánoční dekorace

Infocentrum
Úterý – VU3V, Téma: České dějiny a jejich souvislosti II.
Ve druhém semestru kursu České dějiny v souvislostech University třetího věku
se budeme zabývat českými dějinami od 15. do 19. století. Jeho šest přednášek
provede základními etapami českých dějin tak, jak je známe už ze školních
lavic. Dovedou nás až na práh moderní občanské společnosti a k motivům
vzniku Československé republiky.

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 listopadového čísla Žlutického zpravodaje přispěli Václav Slavík, Marie
Ferencová, Petra Vojtová, Alois Minář, Ondřej Fábera, Radka Stolariková, Hana
Hnyková, Petr Brodský, Jiří Hanzlíček, Kryštof Fajfr, David Pásek a Žlutické
maminky, z.s.

Všem přispěvatelům za zaslané materiály děkujeme!
Příspěvky do prosincového čísla nám, prosím, zasílejte do 20. listopadu 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

