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Možná vás zajímá…?
I letos chodili po Žluticích tři králové s cílem vybrat peníze na charitu. (Viz snímky na úvodní straně zpravodaje.)
Výsledek je přesně vyčíslen v tabulce pod textem. Letos
bylo vybráno zhruba o tisíc korun více než v roce předchozím. Upřímně děkuji všem dárcům za jejich štědrost.
Peníze byly odeslány na účet Charity České republiky a
pak poputují do charitního stacionáře pro lidi
s Alzheimerovou chorobou v Karlových Varech. Vše lze
samozřejmě dohledat. Uvádím to z důvodu rozptýlení

Tříkrálová sbírka 2019
Žlutice

25 125 Kč

Ratiboř

850 Kč

Verušice

718 Kč

Veselov, Knínice

1 268 Kč

Protivec

1 400 Kč

Vladořice, Záhořice, Mlýnce

1 000 Kč

Skoky

1 161 Kč

Pšov

2 872 Kč

Močidlec

3 747 Kč

Semtěš, Borek

1 352 Kč

CELKEM

šíření fám o tom, že se vybírá na uprchlíky.
Jsem osobně trochu zklamán z toho, že se do sbírky nezapojily naše školy. Snad příště. Myslím, že se dalo vybrat
více peněz. Někteří dárci marně čekali s příspěvkem, ale
koledníku bylo málo a nemohli být všude. Veliký dík patří všem malým králům a také jejich doprovodu z řad dospělých. Obětovali jste svůj čas pro dobrou věc!
Václav Slavík - starosta města

Paní Libuši Chlupové ze Žlutic byla v roce
2018 udělena zlatá medaile Prof. MUDr. Jana
Jánského za 40 odběrů krve.
Blahopřejeme!

39 493 Kč

Evidence obyvatel
31. prosince 2017 měly Žlutice 2 345 obyvatel. Během
roku 2018 se ve Žluticích narodilo 27 obyvatel, zemřelo
24 obyvatel, přistěhovalo 38 obyvatel a odstěhovalo
85 obyvatel.
31. prosince 2018 měly Žlutice 2 295 obyvatel, z toho
1 131 mužů a 1 164 žen. K tomuto datu trvale bydlelo
v jednotlivých částech města: Knínice 8, Protivec 68,
Ratiboř 11, Skoky 0, Verušice 24, Veselov 42, Vladořice
8, Záhořice 3 a Žlutice 2 131 obyvatel.
Průměrný věk za celé město byl 44,07 roku, z toho
u mužů 42,46 roku a u žen 45,65 roku. Nejvyšší průměrný
věk – 68,38 roku – byl v části města Záhořice, nejnižší
průměrný věk – 25,70 roku – byl v části města Vladořice.
Pro zajímavost také doplňujeme, že v roce 2018 bylo
na území našeho matričního obvodu (Žlutice, Čichalov,
Chyše, Pšov, Štědrá, Valeč, Verušičky, Vrbice) uzavřeno
66 manželství, což je mírný nárůst oproti předchozímu
období (2015 33 svateb, 2016 48 svateb, 2017 63 svateb).
Ondřej Fábera a Martina Stojanovová, Městský úřad Žlutice

Poděkování odcházejícího tajemníka
Vážení občané!
Na konci ledna skončilo po osmi letech mé působení
ve funkci tajemníka Městského úřadu Žlutice. Práce na radnici mě bavila, dokonce snad můžu napsat, že to bylo
za dobu mého celého pracovního života zaměstnání, které
mě nejvíce naplňovalo a připadalo mi nejvíce smysluplné.
Neodcházím rád, ale změna je život. Chtěl bych proto
poděkovat všem kolegům z radnice, městských organizací
a společností i občanům města za dosavadní spolupráci.
Těším se na další setkávání ve Žluticích i jinde a vážím si
toho, že jsem mohl tak dlouho pracovat pro naše krásné
město. Bylo mi ctí!
S přáním všeho dobrého
Ondřej Fábera

Obecné okruhy dotačního programu města Žlutice pro rok 2019
* Tradiční a významné kulturní a sportovní akce a akce k významným dnům.
* Celoroční činnost spolků a sdružení, které vyvíjejí aktivitu směřující k obohacení kulturního, společenského a sportovního
života ve městě nebo aktivity podporující děti, mládež a seniory.
* Aktivity, které vedou k navázání a udržování partnerské spolupráce, a to především v oblastech kultury, vzdělání, sportu,
cestovního ruchu, propagace, péče o děti a mládež, výměny znalostí a zkušeností.
Žádosti o dotace pro rok 2019 je možné podávat výhradně za použití stanoveného formuláře v termínu od 7. února 2019
do 15. února 2019 do 14:30 hod. U osobního i poštovního podání je rozhodující datum a čas přijetí v podatelně Městského úřadu
Žlutice, Velké náměstí 144, 364 52 Žlutice. Více informací a formuláře jsou k dispozici na webu www.zlutice.cz (Rozvoj města
– Granty a dotace) nebo v podatelně městského úřadu.
Ondřej Fábera, Městský úřad Žlutice

Z jednání zastupitelstva města
Zastupitelstvo města Žlutice na jednání 17. prosince 2018:
schválilo zápis do městské kroniky za 3. čtvrtletí 2018 podle
návrhu kronikářky Kamily Neckářové,
jmenovalo za zřizovatele členy školské rady Základní školy a
základní umělecké školy Žlutice Václava Slavíka a Ivanu Strejčkovou a vzalo na vědomí výroční zprávu o činnosti školy ve
školním roce 2017/2018,
schválilo rozpočtová opatření města 6/2018/ZM a 7/2018/ZM,
která jsou k dispozici v účtárně městského úřadu a na elektronické úřední desce,
vzalo na vědomí zápisy z jednání finančního výboru Zastupitelstva města Žlutice ze dne 20. 11. 2018 a 28. 11. 2018,
schválilo střednědobý výhled rozpočtu města na roky 2020 –
2021 a pravidla rozpočtového provizoria, podle kterých bude
město hospodařit v roce 2019 do schválení řádného rozpočtu,
pověřilo starostu města Žlutice Václava Slavíka prováděním a
schvalováním rozpočtových opatření na straně příjmů
(především dotace) v neomezené výši a na straně výdajů do
výše 500 000 Kč za jednotlivou položku,
zřídilo od 1. 1. 2019 hospodářskou činnost zahrnující správu
nemovitostí v majetku města, pořádání kulturních, sportovních
a společenských akcí, vydávání a prodej publikací a provoz
infocentra, knihovny a muzea (pouze účetní opatření),
vydalo upravenou směrnici 2/2018 o sociálním fondu města
Žlutice, která pouze mění způsob čerpání příspěvků (celková
výše fondu se nemění),

vyhlásilo dotační program města Žlutice pro rok 2019, který je
v plném znění včetně formuláře žádosti zveřejněn na úřední
desce (žádosti o dotace se přijímají od 21. ledna do 6. února do
11:30 hod. v podatelně městského úřadu),
schválilo výmazy zástavního práva ve prospěch města k bytovým jednotkám číslo 1, 2, 3 a 4 v domě Žlutice, Nádražní č. p.
297 a k bytovým jednotkám číslo 3 a 4 v domě Žlutice, Nádražní č. p. 361 z důvodu řádného doložení proinvestování části
kupní ceny,
vzalo na vědomí žádost o opravu městské komunikace (cesty)
od Karlovarské ulice k závodu Tenebris a pověřilo městský
úřad dalším řešením záležitosti,
schválilo prodej areálu bývalé sběrny v Nádražní ulici, zahrady
za soukromým domem v ulici Příkopy a oploceného vjezdu u
nové křižovatky na „Mlýnském náměstí“,
schválilo zveřejnění záměru prodat oplocenou část zahrady u
soukromého domu Na Výsluní, pozemek pro případnou stavbu
domu na návsi v Ratiboři a dvě soukromě upravené části návsi
před domy ve Verušicích,
neschválilo zveřejnění záměru prodat pozemek staré cesty
z návsi za humna ve Verušicích z důvodu probíhajících komplexních pozemkových úprav.
Příští jednání Zastupitelstva města Žlutice je plánováno na 28.
leden 2019. Jednání zastupitelstva města jsou ze zákona veřejná
a občané zde mají právo vznášet své připomínky a návrhy.
Ondřej Fábera, tajemník Městského úřadu Žlutice

Zprávy z Technických služeb Žlutice, s.r.o.
Odpady
V minulých letech se ve městě rozmohl nešvar nechávat na stanovištích odpadových nádob další odpad,
jak objemný (lednice, sedačky, nábytek, případně vybouraná bytová jádra, apod.), tak i další odpad volně
pohozený mimo odpadové nádoby (viz foto dole),
přestože má město přístupný sběrný dvůr nebo nádoby
na separovaný odpad. Technické služby do konce loňského roku zajišťovaly v rámci rozpočtové položky
města na odpadkové koše likvidaci tohoto odpadu, ale
vzhledem k tomu, že náklady na této položce neúměrně rostly, tuto činnost ukončily na počátku roku. Od
tohoto roku se tento odpad bude považovat za černou
skládku a podobně jako v jiných městech bude pověřený pracovník města zjišťovat původce tohoto znečištění veřejného prostranství a dotyčnou osobu sankcionovat v souladu s příslušnými ustanoveními zákona.
Město provozuje sběrný dvůr, kam mohou občané Žlutic tento odpad odložit bezplatně, takže cesta je zajištěna. Těm občanům, kteří si nemohou z různých příčin
zajistit odvoz tohoto odpadu do sběrného dvora vlastními silami, nabízíme tuto službu za úplatu. Objednávky
přijímáme
na
tel.čísle:
725 958
982,
email:udrzba@tszlutice.cz
V rámci snahy o udržení rozpočtových nákladů města
na likvidaci odpadu v rozumné výši město pořídilo 21
ks nových 1100 l kontejnerů na komunální odpad, které nahradily velkoobjemové kontejnery, díky nimž se
doposud musel držet v systému další vůz. Podobně
bychom dalšími 1100 l kontejnery chtěli na sídlištích
nahradit stávající 110 l odpadové nádoby, které zaberou méně místa a zrychlí sběr. Navíc se uvolní prostor
pro parkování dalších vozidel (např. Vítězná ulice). V
Petr Keřka, jednatel Technických služeb Žlutice, s.r.o.

průběhu roku začneme stavebně upravovat některá
stání na odpadové nádoby tak, aby tento prostor vypadal přívětivě.
Jak jsme již informovali v minulých číslech Žlutického zpravodaje, chystá se radikální zvýšení základního
poplatku za uložení 1 tuny komunálního odpadu na
skládkách. Do roku 2024 by se měl navýšit ze stávající
500,- na 1850,- Kč. Pro představu uvádím, že v současné době ukládáme na skládce Vrbička komunální
odpad za 1050,- Kč bez DPH (500,- Kč je základní
poplatek, 550,- Kč vlastní skládkovací proces). Logicky se tak dá dovodit, že by v roce 2024 činila cena za
uložení 1 t komunálního odpadu 3 885,- Kč. Proto je
důležité třídit. V tomto roce budeme vést osvětovou
činnost k třídění odpadu, vybavíme domácnosti taškami na tříděný odpad a budeme se snažit spustit systém
nakládání s odpadem ve městě tak, abychom na skládku Vrbička ukládali jen nezbytně nutné množství komunálního odpadu.

Štěpkování
Vzhledem k tomu, že probíhá prořezávání ovocných
stromů, nabízíme v případě dobrého dopravního přístupu seštěpkování tohoto materiálu na místě. Bližší
informace na telefonu 725 958 982, (Bc.Sitek.)

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, 725 958 982 nebo email: jednatel@tszlutice.cz

Komise pro památky
9. ledna 2019 se sešla na svém prvním povolebním
zasedání Komise pro památky starosty města Žlutice.
Ke členům, kteří v památkářské komisi již léta pracují
(dámy Mutinská, Hnyková, Neckářová, Borusíková
a pánové Fábera, Řezáč), se letos přidali další dva –
pánové Keřka a Pánek. Úkolem komise je podávat
starostovi a zastupitelstvu města návrhy na opravu
a údržbu městských památek a připravovat pro to
nutné podklady.
Komise navrhuje pro rok 2019 tyto akce:
1) restaurování litinové sochy Josefa II. Socha je
v kritickém stavu a nyní je umístěna na dvorku
městského muzea. Původně stála před budovou ZPA
na náměstí. Opravu provede pan Jindřich Kovařík
z Mariánské Týnice.
2) opravu kaple Sv. Šebestiána u brány do bývalého
autokempu. Práce provedou TS města Žlutice.
Výzdoba interiéru by připadala v úvahu příští rok
(3 sošky).
3) opravu márnice na hřbitově ve Skokách, popř. části
hřbitovní zdi. Rekonstrukci bude řídit Ing. Milan
Kadera.

Chceme mít hezké město?
Návštěvníka Žlutic uvítá hned
před vjezdem na historické
náměstí
tato
upoutávka
na městskou atrakci. Komu se
tato „opičárna“ líbí, nechť
zvedne ruku.
Text a foto: Jan Borecký

4) výmalbu kaple Nejsvětější Trojice (cesta ke škole)
a očištění základny Sloupu Nejsvětější Trojice
na náměstí (v rámci pravidelné údržby).
V rozpočtu města je na opravu a údržbu památek
vyčleněna částka stejná jako v loňském roce 300 000,Kč. Podle mého názoru je to málo, ale víc na žlutické
památky prostě nezbyde. I proto se budeme snažit
využít různých dotačních titulů a sponzorských darů,
aby se z naplánovaných akcí uskutečnilo co nejvíc.
Dále proběhla diskuze o přípravě nové muzejní expozice a o problémech se získáním financí na její
realizaci. Komise se zabývala i plánováním dalších
akcí.
Příští zasedání komise bude 19. března 2019
Za Komisi pro památky
MUDr. Hana Hnyková
Ilustrační foto: Václav Konopík

Policisté Karlovarského kraje radí: Zabezpečte svůj majetek!
Vzhledem k tomu, že velmi často opouštíme své
domovy odjezdem do zaměstnání či jen odchodem
na běžný nákup, musíme si uvědomit, že řádné
zabezpečení majetku je důležité k tomu, abychom se
nestali obětí zlodějů, pro které je vloupání do objektu
v mnohých případech denním chlebem.
Možností zabezpečení majetku je mnoho, a to
od výměny staré zámkové vložky, přes bezpečnostní
dveře, až po různé elektronické alarmy či kamerové
systémy. V případě, že se rozhodnete pro změnu
zabezpečení vašeho majetku, používejte především
certifikovaných
mechanických
zábranných
a zámkových systémů, které pořiďte raději
v kamenných prodejnách.
Pro zabezpečení majetku dodržujte těchto pár
preventivních rad. Když si je osvojíte a budete je
dodržovat, riziko vloupání do vaší nemovitosti se výrazně sníží.
Uzavření objektu – vždy, když odcházíte z bytu nebo
domu, řádně uzavřete všechna okna a pečlivě
uzamkněte dveře, a to i v případě, že máte v plánu se
brzy vrátit.
Neupozorňujte na svou nepřítomnost – pokud
odjíždíte na delší dobu, řekněte to pouze blízkým,
případně osobám, kterým věříte. Na svou nepřítomnost neupozorňujte na sociálních sítích.
Neupozorňujte na své majetkové poměry – nenechávejte doma velké množství cenností a vyšší finanční
hotovost, raději vše uschovejte do banky, případně
cenné předměty a peníze řádně uzamkněte v trezoru
doma.

Výpomoc
v Pohádkovém lese
Od měsíce ledna 2019 docházejí
chlapci
z Dětského
domova
se
školou
ve
Žluticích
spolu
s vychovateli
na naučnou
stezku v Pohádkovém lese.
Provádí zde sběr odpadků
po celé trase a doplňují koše
borovými šiškami na jednom
ze
stanovišť stezky –
kaskády korýtek. Sami si
kaskády zkusili a obdivovali,
jak šišky doputovaly až
do cíle.
Tuto činnost budou chlapci se
svými vychovateli pravidelně
realizovat i v následujících
měsících,
aby
svou
i niciativou přispěli k čistotě
města a k udržování naučné
stezky,
která
slouží
k aktivnímu využití volného
času žlutických občanů.
Bc. Irena Vacková
Vedoucí vychovatelka DDŠ,
ZŠ a ŠJ Žlutice

Na jmenovkách uvádějte množná čísla – na domovní
zvonky či poštovní schránky uvádějte svá příjmení
vždy v množných číslech bez křestních jmen a dosažených titulů.
Pokud se i přes naše preventivní rady stanete obětí
vloupání, ihned volejte na linku 158. Do domu či bytu
nevstupujte, může se stát, že pachatel je ještě uvnitř
a může být ozbrojen. Pokud přece jen do domu či bytu
vstoupíte, nemanipulujte s předměty a byt neuklízejte,
mohli byste uklidit i stopy, které tam pachatel zanechal.
To a mnohem více se dozvíte na zajímavé besedě,
kterou pořádají policisté Karlovarského kraje
v návaznosti na celorepublikový preventivní projekt
„Zabezpečte se! - Chraňte majetek sobě i svým
sousedům“, která se bude konat 13. 2. 2019 v 15:00
hodin v prostorách zasedací místnosti Krajského
ředitelství Policie České republiky Karlovarského kraje na adrese Závodní 386/100 v Karlových Varech.
Cílem projektu je informovat vás o všech možnostech
a způsobech zabezpečení nemovitostí prostřednictvím
mechanických zábranných a zámkových systémů
v kombinaci s elektronickou ochranou. Dozvíte se
také, jaké jsou nové trendy vloupání do obydlí u nás
a v okolních státech.
V případě vašeho zájmu o besedu nás prosím
kontaktujte na emailové adrese: krpk.tisk@pcr.cz
z důvodu omezené kapacity zasedací místnosti.
Oddělení tisku a prevence Krajského ředitelství
policie Karlovarského kraje

Děkujeme za vaší štědrost!
Věcný dar pro Střední lesnickou školu Žlutice
od Lesů české republiky, s.p.
V měsíci lednu obdržela Střední lesnická škola Žlutice,
p.o. věcný dar od státního podniku Lesy České republiky. V rámci projektu ,,Uniformy pro SLŠ“ Lesů české
republiky, s.p. obdržela Střední lesnická škola Žlutice
182 kusů součástí uniforem v celkové hodnotě
254 066,-Kč. Mezi tradice Střední lesnické školy

Žlutice patří mimo jiné i nošení uniforem a respektování lesnických a mysliveckých tradic a kodexu. Žáci tak
mohou za výborný prospěch nebo reprezentaci školy
tyto uniformy získat, což je pro ně velká finanční pomoc. Státnímu podniku Lesy České republiky velice
děkujeme za tento věcný dar a za to, že podporují lesnické školství.
Ing. Radka Stolariková, ředitelka SLŠ Žlutice

Prodej slepiček

Zaměstnání

Drůbež Červený Hrádek prodává slepičky Tetra hnědá,
Dominant ve všech barvách a Green Shell-typu
Araukana. Stáří 14 – 19 týdnů, cena 159 - 209,- Kč/ks.
Prodej: Žlutice - u kina -14. 3. 2019 – v 15.30 hod.
Výkup králičích kožek - cena dle poptávky.
Info : Po - Pá 9.00 – 16.00 hod., tel.: 601576270,
728605840.

Technické služby přijmou vyučeného zedníka,
případně dlaždiče žulové a zámkové dlažby.
Dále nabízíme možnost spolupráce ve výše uvedených profesích na IČO v rámci realizovaných
zakázek.
Kontakt: 777 120 174, jednatel@tszlutice.cz

Pro milovníky historie

Dolní Postřelí na historických mapách
Historiemilovní obyvatelé Plas a okolí měli velmi lehké předvánoční nákupy. Mohli totiž své blízké obdarovat atlasem
historických map Dolní Střely. Stejnojmenný region si vloni v nakladatelství RUBICO objednal pro své členy vydání
Historického atlasu Mikroregionu Dolní Střela. Autorem atlasu je Zdeněk Kučera, který má na svém kontě již několik
podobných historických atlasů, zatím však s celorepublikovou působností. Ve zmíněném atlasu je těžiště zájmu podle
objednávky posunuto na dolní tok naší řeky, ale výřezy ze starých map velmi často zasahují až k nám. Zájemci se mohou
pokochat dílem mapérů (tvůrců map) z konce středověku a počátku novověku. Kromě zeměpisných údajů jsou staré mapy
i nádhernými uměleckými díly. Vždyť i takové technické náležitosti jako směrové růžice či grafická měřítka jsou často
samostatnými uměleckými dílky! A to nemluvím o vedutách umístěných v rozích map!
I oko laika dokáže z historických map vyčíst chod dějin a různé zajímavosti. Už i sama velikost města ve srovnání
s okolními městy vypovídá mnohé. V průběhu času některá města na mapách rostou a jiná se naopak propadají
do bezvýznamnosti. Druhý případ bychom mohli uplatnit na Žlutice, které se vyskytují na nejstarší mapě Čech,
tzv. Klaudyánově mapě (1518). Jsou tak ve vybrané společnosti zhruba 280 vyznačených sídel. Obávám se, že dnes by se
naše městečko na podobně podrobnou mapu nedostalo.
Mikroregion
Dolní
Střela má právo se
k historickým mapám
hlásit,
protože
v plaském
klášteře
nějakou dobu působil
cisterciák, zeměměřič,
kartograf,
geolog
a hudebník Mauritius
Vogt, který v roce
1712 vydal třetí mapu
Čech, dnes zvanou
‚Vogtova‘. Ta je považována
za nejkrásnější dílo české kartografie. Podobu samotného Mauritia Vogta si
můžete
prohlédnout
mezi portréty zámeckého služebnictva při
návštěvě manětínského
zámku – působil tam
jako varhaník.
Atlas je formátu A3
a je vytištěn na lesklém
papíře (vyžaduje vhodné osvětlení při prohlížení). Jedná se o krásnou a poučnou knihu,
která by neměla chybět
v knihovně
žádného
milovníka vlastivědy.
K dostání je v obcích,
které jsou členem mikroregionu. Cenu si
stanovují
jednotlivé
obce
samostatně
a myslím, že nikde
nepřekročila 200 Kč.
Podobný počin vloni
uskutečnilo
město
Kadaň v podobě Historického
atlasu
Kadaňska a Doupovska.
Podnětné počtení!
Petr Brodský

Konference Sacrum 2018
Na konci roku 2018 jsem měla tu čest zúčastnit se konference Sacrum 2018. Pořádal ji český spolek Omnia
ve spolupráci s německým spolkem Heimatpflegerin
pod záštitou Česko-německého fondu budoucnosti.

bylo celkem deset, z různých koutů pohraničí, po našich
přednáškách probíhala čilá diskuse. Dotazy se týkaly
hlavně organizace naší dobrovolné činnosti, získávání
peněz na opravu památek a zapojení obyvatel.

Konference probíhala v krásném prostředí Heiligenhofu
v Bad Kissingenu. Tato budova slouží k setkávání
a vzdělávání Němců ze Sudet. Cílem bylo seznámit české a německé účastníky konference s činností dobrovolnických organizací, které se zabývají záchranou, údržbou
a dalším využitím památek v pohraničí.

V žádném případě jsme s výsledky naší práce nedělali
mezi ostatními ostudu. Naopak. Všechny zaujaly i naše
letáky a další propagační materiály města Žlutice (ještě
štěstí, že alespoň některé máme v němčině!).

Mnozí němečtí posluchači se osobně účastní různých
brigád při záchraně památek (zejména kostelů, hřbitovů)
nebo finančně přispívají na jejich údržbu. Jsou dobře
informováni o dění v bývalých Sudetech a živě se zajímali o problémy kolem památek. Nás přednášejících

Doufám, že některé nové známé brzy ve Žluticích
přivítáme. A že získané kontakty a předané zkušenosti
nám pomohou dosáhnout na další finance na opravu
žlutických památek.
Za Muzejní spolek Žluticka a Spolek okrašlovací Vladař
MUDr. Hana Hnyková

VZPOMÍNÁME
,, Život zemřelých je uložen v paměti žijících."
14. února 2019 uplyne 5 let, kdy nás navždy opustil pan Jaroslav Bidrman.
S láskou neustále vzpomínají manželka Václava, dcera Jiřka s rodinou a syn Václav s dětmi.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------6. února 2019 tomu bude již 11 smutných let, kdy nás navždy opustil námi milovaný
tatínek, manžel a dědeček, pan Josef Branžovský.
Kdo jste jej znali, věnujte mu tichou vzpomínku s námi.
Dcera Danuše s dětmi a manželka Erika

PODĚKOVÁNÍ
Ráda bych touto cestou poděkovala paní Veronice Janíčkové, ředitelce DPS, za rychlou pomoc při obstarání pomůcky pro mého invalidního otce, pana Antonína Mikeše. Zároveň děkuji i celému kolektivu ošetřovatelek, které
se starají o dovoz obědů a péči o něj v době, kdy se nemohu postarat já osobně. Všem vám patří můj velký dík.
Dagmar Čechová
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------TJ Sokol Žlutice, z.s. děkuje Karlovarskému kraji za finanční podporu v rámci programu na podporu sportovních
aktivit dětí a mládeže.
Ing. Petr Keřka, jednatel TS Žlutice

Kulturní program
Únor 2019
Kulturní dům
23. 2 . 2019

14.00 hod.

Dětský karneval – MŠ Žlutice

28. 2. 2019

18.00 hod.

Věneček Střední lesnické školy Žlutice

2. března 2019

MASOPUST
Infocentrum

VU3V - Zahájení dalšího semestru - Klenoty barokního sochařství v českých zemích
---------------------------------------------------------------------------------—————————--------------------------

SEVERNÍ STĚNA EIGERU V ZIMĚ
Novou cestou věnovanou památce Toniho Hiebelera (17 dní ve stěně)
Přednáší a promítá: ČESTMÍR LUKEŠ – horolezec, fotograf, světoběžník a romantik

Úchvatné vylíčení všeho, co lze v neobyčejných podmínkách zažít a překonat při
výstupu nejvyšší stěnou Alp.
Penzion Harmonie Žlutice 6. 2. 2019 od 18 hodin, Vstupné dobrovolné
—————-——————————————————————————————————————————————————————————————

Žlutický zpravodaj, tiskovina Města Žlutic. MK ČR E12306 Ročník XLIV.
Nákladem 1080 ks tiskne tiskárna AZUS Březová. Distribuce zdarma.
Šéfredaktor: Jaromír Břehový
Jazyková korektura: Mgr. Petra Janouškovcová, Mgr. Ivana Strejčková
Do únorového čísla Žlutického zpravodaje přispěli Václav Slavík, Marie Ferencová, Ondřej Fábera,
Radka Stolariková, Petr Keřka, Luděk Svoboda, Petra Janouškovcová, Hana Hnyková, Jan Borecký,
Irena Vacková a Petr Brodský..
Všem přispěvatelům za zaslané materiály děkujeme!
Příspěvky do březnového čísla nám, prosím, zasílejte do 18. února 2019, 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

