
ŽLUTICKÝ 
č. 10 ročník 2019 

Z obsahu: 

- zprávy z města 

- PČR radí 

- mýty o pečovatelské službě 

- kaňka ZŠ  

- babička roku 

- paintball na koupáku 

- přehled kulturních akcí 

Ţlutice hostily II. ročník  ,,NÁRODNÍ VÝSTAVY PSŮ“.  



 

                                   Moţná vás zajímá…? 
V polovině měsíce září navštívili naši soutěţní hasiči 
spolu s představiteli města partnerské Hurbanovo 
na  jiţním Slovensku. Tradičně hlavní událostí je sou-
těţ v poţárním sportu O pohár primátora města. Tradič-
ně ale také naši hostitelé v čele s primátorem Mgr. Pe-
terem Závodským, paní viceprimátorkou RNDr. Mári-
ou Hamranovou a vedoucím oddělení regionálního roz-
voje Mgr. Rolandem Hulkem připravili doplňkový ví-

kendový program. Tentokrát jsme měli moţnost navští-
vit v obci Kravany promenádu kolem Dunaje (vodu 
jsme samozřejmě okusili…) a pak vyhlášenou vinař-
skou obec Búč s ochutnávkou vína. 

V sobotu proběhly hasičské závody, kde excelovala 
naše děvčata a v jedné z kategorií vybojovala zlaté me-
daile! Celý den o nás zase pečoval druţební sbor hasi-
čů. 

Nedělní chvíle před rozloučením ještě vyplnila krátká 
procházka po Komárnu a vernisáţ výstavy Ţlutický 
kancionál. Bývalý primátor Komárna pan László Stu-
bendek zhlédl tuto výstavu právě v našem  partnerském 
Hurbanovu a projevil silný zájem zprostředkovat ji také 
obyvatelům Komárna. Celá výstava tedy putovala 
s námi a nyní mohou naši listovací kopii obdivovat ná-
vštěvníci baziliky sv. Ondřeje v Komárnu. 

Děkujeme všem partnerům za přátelské přijetí. 

FOTO1 – Soutěţní druţstvo ţlutických ţen (zleva): 
Anita Annušová, Jitka Schöppová, Andrea Pliskvová, 
Štěpánka Horská, strojník Jan Šmídmajer, Adéla Sou-
kupová a Eliška Slavíková. 

FOTO 2 – Vernisáţ výstavy Ţlutického kancionálu 
(zleva): Václav Slavík, Peter Závodský, László Stuben-
dek, Mária Hamranová. 

Václav Slavík – starosta města 



          Z jednání zastupitelstva města 

 Usnesení ze 9. zasedání Zastupitelstva města Ţlutice 
Termín a místo konání: pondělí 9. září 2019 od 18 hodin 
v Kulturním domě Ţlutice 

Zastupitelstvo města Ţlutice  

schvaluje zahájení příprav pro budoucí prodej částí 
p.č.  3291/1, tj. zejména geodetické zaměření stávajících 
zahrádek dle platných nájemních a pachtovních smluv, 

bere na vědomí informace starosty města a připomínky 
zastupitelů a občanů, 

bere na vědomí následující zápisy z jednání komisí sta-
rosty: zápis z  6. jednání komise pro bydlení města Ţluti-
ce, zápis z 6. jednání komise pro oblast sociální a bez-
pečnost města, zápis z  5., 6. a 7. jednání komise pro in-
vestice a rozvoj, 

schvaluje stanovení řádných termínů pro konání svateb-
ních obřadů v roce 2020 podle návrhu předloţeného 
Městským úřadem Ţlutice, 

nesouhlasí se vznikem pracovněprávního vztahu mezi 
Městem Ţlutice a členkou zastupitelstva obce paní A. A.  

zadává zakázku „Rekonstrukce veřejného osvětlení 
Města Ţlutice“ společnosti Technické sluţby Ţlutice 
s.r.o., a to za cenu 2.172.879,- Kč vč. DPH 
s poţadovanou záruční lhůtou 120 měsíců, 

vyslovuje souhlas s odstoupením od projektu: Zateplení 
a stavební úpravy plavecké učebny - bazén Ţlutice. Ná-
zev akce: „Zateplení a stavební úpravy plavecké učebny - 
bazén Ţlutice“,. 
Mgr. Bc. Václav Slavík v. r.      Ladislav Koutný v. r. 

starosta města     místostarosta města 

 Mýtus č. 1: Pečovatelská sluţba dováţí obědy a uklízí 
Pečovatelská sluţba je odborná sociální sluţba hrazená 
z veřejných zdrojů, systém financování je vícezdrojový 
(na úhradě se podílí stát, obec, ve které sluţba funguje, 
a  uţivatel sluţby).  
Hlavním cílem pečovatelské sluţby je pomáhat lidem, 
kteří jsou závislí na pomoci druhé osoby. Pomoc je po-
skytována při těch úkonech, které osoba sama nezvládá 
provést z důvodu sníţené soběstačnosti.  
Pečovatelská sluţba pomáhá v následujících oblastech: 
osobní hygiena, zvládání běţných úkonů péče o vlastní 
osobu, samostatný pohyb, zajištění stravování, péče 
o  domácnost, zajištění kontaktu se společenským pro-
středím, seberealizace, péče o zdraví a bezpečí, uplatňo-
vání práv a oprávněných zájmů a obstarávání osobních 
záleţitostí, podpora rodičovských kompetencí. 
Dováţku obědů zajišťujeme v případě, kdy si osoba sama 
nezvládne jiţ uvařit, dojít na oběd do jídelny či restaura-
ce a oběd nelze zajistit jiným způsobem. V oblasti zajiš-
tění stravování mohou pečovatelky pomoci vedle samot-
né dováţky obědů s přípravou obědů (snídaně, večeře) 
přímo v domácnosti osoby, mohou ohřát jídlo připravené 

rodinou, mohou pomoci se servírováním jídla na talíř, 
s  porcováním stravy, s přípravou nápojů.  
U úklidů nelze očekávat, ţe si uţivatel objedná u pečova-
telské sluţby jednou či dvakrát do roka úklid, aniţ by 
potřeboval jinou pomoc. Pečovatelská sluţba je odborná 
sociální sluţba a svou kapacitu vyuţívá na pomoc lidem, 
kteří potřebují pomoc v běţném ţivotě a kteří by bez ní 
nemohli ţít doma (zajišťuje pomoc s hygienou, jídlem, 
oblékáním, pohybem apod.). V oblasti péče o domácnost 
pomáháme s úklidem domácnosti (pečovatelka pomáhá 
pouze s tím, na co jiţ síly uţivatele nestačí), s péčí o lůţ-
ko (stlaní, převlékání lůţkovin), s péčí o prádlo, oblečení 
a boty, udrţením tepelné pohody (větrání, topení, apod.), 
s obsluhou domácích spotřebičů, nakládání s odpady 
(třídění odpadu, odnášení odpadu). Osoby, které potřebu-
jí pomoc s velkým úklidem jednou či dvakrát do roka 
(mytí oken, vyklizení bytu, úklid po malování, apod.), 
musí vyuţít komerčních sluţeb (úklidové firmy).  
Pokračování v příštím čísle... 
             Veronika Janíčková, ředitelka DPS Žlutice, p.o. 
                                      tel.: 353 393 269 / 725 958 988 
           e-mail: dpszlutice@seznam.cz 

                         Mýty o pečovatelské sluţbě 

      Některé ze zaţitých představ o pečovatelské sluţbě 



Mnozí obyvatelé Ţlutic si jistě všimli, ţe v posled-
ních měsících u naší výtopny přibyl jeden výrazný 
prvek – vysoký šedivý ocelokomín. Tento komín je 
součástí systému „Odlučování tuhých znečišťujících 
látek a rekuperace tepla“. 
Kdyţ vyšlo zákonné nařízení o sniţování emisí, 
uvaţovali jsme spolu s vedením města, jak tento 
problém vyřešit. V našem případě jsme řešili pouze 
emise tuhých znečišťujících látek (TZL), neboť 
ostatní emisní úniky (oxid uhelnatý, oxid siřičitý 
a oxidy dusíku) jsou u naší výtopny pod novým li-
mitem. 
Problém odlučovače TZL nebyl jednoduchý, neboť 
naše výtopna je v těsném sousedství panelové zá-
stavby a při různých návrzích jsme naráţeli na pro-
blémy hlukové či problém s nedostatečným staveb-
ním prostorem pro novou technologii. Nakonec jsme 
se rozhodli pro odlučování mokrou vypírkou (čištění 
spalin vodní clonou) a jako dodavatele jsme vybrali 
firmu Tarpo Kněţeves. Ta nám navrhla v rámci op-
timalizace odlučování i rekuperaci (shromaţďování 
energie odpadních látek k opětovnému vyuţití) spa-
lin, kdy výstupními spalinami je ohřívána zpáteční 
voda z teplovodů. 
Od návrhu k realizaci díla však nebyla snadná cesta. 
Vzhledem k celkové ceně díla (11,5 mil. Kč) musela 
být investice schválena zastupitelstvem. Ani další 
jednání s dotčenými orgány (krajská hygienická sta-
nice, Česká inspekce ţivotního prostředí, hasičská 
záchranná sluţba aj.) nebyla snadná. Nakonec byla 

akce započata na  podzim 2018, kdy některé staveb-
ní a zemní práce zajišťovaly Technické sluţby Ţluti-
ce. 
Bohuţel při kontrolním dnu v lednu 2019 zástupci 
hasičské záchranné sluţby zjistili, ţe původně navr-
ţené řešení (prostupy spalinovodu stěnami) neodpo-
vídá poţárně bezpečnostním předpisům. Protoţe se 
stavba blíţila dokončení, hledal dodavatel variantu, 
která by umoţnila splnit poţadavky poţární bezpeč-
nosti s ohledem na jiţ dokončenou technologii. 
Našlo se řešení v tzv. „kobce“, krytu, který spalino-
vody a celou technologii poţárně uzavírá a izoluje. 
Proto došlo i ke zdrţení dokončení stavby o několik 
měsíců. Ta byla převzata od dodavatele koncem 
června, nyní je ve zkušebním provozu a s dodavate-
lem ladíme provozní podmínky. 
Proběhlo měření hlučnosti nové technologie, v říjnu 
nás čeká měření emisí a počátkem listopadu se chys-
táme na kolaudaci stavby. Věřím, ţe odlučovač 
s rekuperací nám přinese nejen čistější ovzduší (tato 
technologie je schopna zachytit i jemné částice po-
pílku, které okem nevnímáme), ale dokáţe nám 
i část tepla v provozu ušetřit. Bílý kouř, který z ko-
mínu stoupá, jsou v podstatě vodní páry o teplotě 
cca 50°C. 
Moje poděkování patří vedení města a také kolegyni 
paní Jaroslavě Voglové, bez kterých by odlučovač 
nebyl.  
 
                     Ivan Melnyk, Žlutická teplárenská,a.s. 

                                      Ţlutická výtopna má nový odlučovač 

Informace o volných zahrádkách. 
 
Město Ţlutice nabízí k pronájmu volné zahrádky v kolonii za bývalým ČSAD (parcela č. 3286/3 k.ú. Ţlutice).   
Bliţší informace jsou k dispozici na městském úřadě, v kanceláři č. 205.  
 

Rostislav Pilný, Městský úřad - majetek 



Policisté Karlovarského kraje radí:                                                                       
Začíná se stmívat, buďte vidět. 

Policisté Karlovarského kraje upozorňují na nastávající 
podzimní situaci, kdy se jiţ brzy začíná stmívat a ráno se 
začíná pomalu rozednívat. Pomalu dochází k ochlazení 
a  brzy budeme muset počítat i s častějším výskytem 
mlhy. Opatrní by měli být zejména chodci a cyklisté, 
kteří se za sníţené viditelnosti pohybují na pozemních 
komunikacích, neboť jsou povaţováni za nejzranitelněj-
ší účastníky silničního provozu. 
  
Vidět a být viděn je základní pravidlo bezpečnosti 
na  pozemních komunikacích, které platí pro všechny 
účastníky provozu. Za sníţené viditelnosti toto pravidlo 
platí dvojnásob, proto buďte vidět a pouţívejte reflexní 
prvky! Reflexní doplňky ve světlech projíţdějících vozi-
del výrazně září a můţou vám tak zachránit ţivot. Kdyţ 
budete vidět na dostatečnou vzdálenost, řidiči mohou 
včas zareagovat, vyhnout se, a předejít tak střetu 
s tragickými následky. 
  
V případě, ţe z domu vycházíte za sníţené viditelnosti, 
noste oblečení jasných barev. Budete lépe vidět v šeru, 
ve tmě i za mlhy. Vhodným pouţíváním reflexních prv-
ků lze zabránit střetu vozidla s chodcem. Dnes je moţné 
pořídit si kromě reflexních pásek či vest i mnoho přívěs-
ků, nášivek či dalších reflexních doplňků. Reflexní prv-
ky doporučujeme umístit viditelně, zejména na končeti-

ny směrem do komunikace. Chodec musí být viditelný 
pro ostatní účastníky provozu ze všech stran, tedy zepře-
du i zezadu.  
  
Chodci by měli vţdy pamatovat na to, ţe ţádný řidič 
nedokáţe zastavit vozidlo, pokud chodce zahlédne 
na  poslední chvíli nebo pokud mu někdo náhle vstoupí 
nebo vběhne do jízdní dráhy.  
  
V případě, ţe se stanete účastníkem dopravní nehody, 
volejte na bezplatnou telefonní linku 158.  
  
S přáním krásného dne 
              nprap. Mgr. Věra Hnátková, vrchní inspektor 
 
Oddělení tisku a prevence Krajského ředitelství police 
Karlovarského kraje. 
  
                              +420 974 361 209, +420 724 192 478 
                                                      vera.hnatkova@pcr.cz 
  
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE KARLOVAR-
SKÉHO KRAJE 
 
Závodní 100/386, 360 06 Karlovy Vary 

Také v našem kraji pořádají Lesy České republiky 
pro  veřejnost 19. října Den za obnovu lesa, konkrétně 
v lesním komplexu v prostoru mezi Golfovým hřištěm 
Karlovy Vary a Mezinárodním letištěm Karlovy Vary – 
Olšová Vrata. Jde o výjimečnou akci, při které mohou 
lidé, byť vysazením jediné sazenice, pomoci ve všech 
krajích na dvanácti místech v zemi obnovit lesy postiţe-
né kůrovcovou kalamitou. Jedná se o největší akci svého 
druhu v historii státního podniku. Přijďte také. Celostát-
ní akce “Den za obnovu lesa“ se koná od 10 do 16 hodin 
za kaţdého počasí. Podrobnosti a lokality naleznete na 
www.sazimelesynovegenerace.cz. 
„Už několik let se potýkáme s kalamitou, jakou lesnictví 
nepamatuje. Krajinu obnovujeme v nebývalém rozsahu. 
Proto je akce zásadní pro celou společnost a potřebuje 
podporu veřejnosti,“ uvádí Miroslav Toman, ministr 
zemědělství. „Věříme, že oslovíme každého, rodiny 
s dětmi i ochránce přírody, studenty, turisty i sportovce. 
Proto jsme dali této unikátní akci podtitul Den, který nás 
spojí.“ 
Státní podnik představí na všech místech les, který uţ 
dnes sází místo uhynulých porostů. Je smíšený 
z několika desítek původních druhů českých dřevin, při-
způsobený měnícímu se klimatu, schopný zadrţet vodu, 
odolnější vůči škůdcům. Akce má široký záběr a je urče-

na všem, kteří mají k vztah k přírodě a kterým není lhos-
tejné, jaký les poroste příštím generacím.  
Lidé 19. října vysadí pod vedením lesníků a studentů 
lesnictví tisíce dřevin, uklidí vytěţené plochy a postaví 
oplocenky, které sazenice ochrání před zvěří. Nářadí 
bude k dispozici. Účastníky čekají autogramiády zná-
mých osobností, ukázky lesní techniky i práce v lese, 
lesní pedagogika a půjčovny kol.  
Dorazí i zástupci místních samospráv, sportovci a osob-
nosti kulturního a společenského ţivota. Lesy ČR 
do akce zapojí všechny své tradiční partnery, Klub čes-
kých turistů, Svaz lyţařů, Junák, dobrovolné hasiče, ale 
i  Český svaz ochránců přírody nebo Český olympijský 
výbor a další. 
Kontakt: Eva Jouklová – tisková mluvčí; +420 725 257 
90 
 
Ing. Miroslav Rozner, ředitel krajského ředitelství Kar-
lovy Vary, Lesy České republiky, s.p.  

           Den za obnovu lesa 



Zásahová jednotka  
Tři poţáry (Domašín, Komárov, Vrbice) a šest technic-
kých událostí (čtyři v katastru města Ţlutice a dvě 
v katastru obce Pšov), navýšily počet letošních výjezdů 
na čtyřicet.  
Výjezdů v kategorii - Zpráva o činnosti (ZOČ) se vyšpl-
haly na počet 13. Jedná se převáţně o zaváţení vody 
do nedaleké obce Veselov a další činnost související 
s potřebami města.  
Jak jsem jiţ dříve avizoval, stalo se skutečností … 
29. července převzala jednotka za přítomnosti starosty 
města a zástupce zhotovitele PROGRES SERVIS, 
SIBŘINA spol. s. r. o. zbrusu nové dopravní vozidlo 
typu DA  - L1 – Z (DA = dopravní automobil; L= hmot-
nostní kategorie do 3,5 tuny; 1= městský provoz; Z= 
Vybavení základní), značky Volkswagen CRAFTER.  
Vozidlo bylo vyrobeno a vybaveno v souladu 
s technickou specifikací, dle platných vyhlášek, schvále-
ných Hasičským záchranným sborem Karlovarského 

kraje a České republiky. Výběr dodavatele proběhl 
na  základě doporučení investiční komise města Ţlutice. 
Vozidlo je nad běţný rámec vybaveno osvětlovacím 
balónem a do budoucna je plánováno vybavit jej sadou 
pro vnikání do uzavřených prostor a teleskopickým ţeb-
říkem.  
Udrţitelnost vozidla je plánována na patnáct let.  
Cena kompletně vybaveného vozidla činila 1.390.000,- 
Kč. Finanční pokrytí proběhlo za pomoci dvou dotač-
ních titulů.  Karlovarský kraj a Hasičský záchranný sbor 
České republiky přispěly částkami po 450 000,- Kč. 
Město Ţlutice pak zbylou částkou 490 000 Kč. 
Slavnostní vysvěcení nového vozidla proběhlo 28. září 
během Svatováclavské pouti, která se kaţdoročně koná 
v Protivci.  
Ještě jednou si dovolím poděkovat všem, kteří se 
na  tomto projektu podíleli, městu Ţlutice, Karlovarské-
mu kraji a HZS ČR nevyjímaje. 

    SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ ŢLUTICE 

Mladí hasiči 
Během prázdnin proběhlo mistrovství republiky 
v poţárním sportu a ve hře Plamen. Ačkoliv Ţlutičtí ne-
postoupili, zastoupení našeho spolku nechybělo.  
Karlovarský kraj reprezentovaly v dorostenecké dívčí 
kategorii Dalovice, které byly posíleny třemi ţlutickými 
dorostenkami: Eliškou Slavíkovou, Antonií Minářovou 
a  Terezou Smrčkovou. Dalovické druţstvo vybojovalo 
třinácté místo.  
V kategorii dorostu vyrazili na republikové klání doros-
tenci z Bochova, posílení o ţlutické odchovance Marka 
Vršínského a Stanislava Soukupa. Bochovští skončili 
na  patnáctém místě. 
Děkuji všem zúčastněným za příkladnou reprezentaci 
našeho města a Karlovarského kraje. 
Začal nový školní rok a samozřejmě také nový soutěţní 
ročník 2019 – 2020. Nábor mladých hasičů proběhl 
4. září na horním hřišti a pro kategorie 3-15 let dorazilo 
bezmála 50 zájemců. Jsme moc rádi za takový zájem, 
přeji všem mládeţníkům, aby vydrţeli, a vedoucím mlá-
deţe trpělivost a pevné nervy. 

První soutěţ  - okresní kolo hry Plamen - proběhne      
12. října v Merklíně, tak drţíme palce. 
 
Soutěţní druţstva 
Osmý ročník soutěţe Vladařský pohár v poţárním spor-
tu je jiţ minulostí, a tak se s vámi podělím o výsledek. 
Ţlutické ţeny, posílené o naše dorostenky, vybojovaly 
jedno čtvrté místo, dvě místa druhá, dvě první, a staly se 
tak zaslouţeně vítězkami celého ročníku. Během osmi 
ročníků se jedná o celkové čtvrté vítězství, coţ je u této 
prestiţní soutěţe v Karlovarském kraji velice dobrý po-
čin.  
Muţům se letos úplně nedařilo, ačkoliv dosaţené časy 
nebyly zdaleka špatné. Technické problémy, nervozita 
a  někdy i trocha smůly, to vše vedlo k dosaţení dvou 
druhých a tří čtvrtých míst.  Celkově tak chlapi skončili 
čtvrtí.  
Nicméně všem patří obrovský dík za čas, který hasičské-
mu sportu věnují. 



Po prázdninovém volnu se opět „rozjela“ odborná pří-
prava zásahové jednotky.  
Dovolím si tedy informovat, ţe v pátek 25. října ve ve-
černích hodinách proběhne výcvik ve vyprošťování osob 
z havarovaných vozidel, který se bude konat mimo ţlu-
tický katastr.  
V sobotu 26. října proběhne celodenní taktické cvičení 
za mezinárodní účasti dobrovolných a profesionálních 
jednotek. Dopoledním tématem bude poţár ve výškové 
budově v ulici Vítězná, číslo popisné 425 (pouze na 

chodbách a v jedné předjednané bytové jednotce) a dál-
ková doprava vody směrem z vodní nádrţe Dolánka. 
Odpoledne pak bude věnováno tématu komunikace a 
vyhledávání osob v oblasti Ratiboř, kde bude testováno 
mimo jiné nové technické vybavení Policie ČR.  
Vzhledem k větší účasti zásahových vozidel, osob a hlu-
ku poprosím o trpělivost a shovívavost během této akce.  
 
                     Alois Minář,  jednatel a velitel SDH Žlutice 



 

Turistický 
Vendula Kuchtová, 

Monika 
Volemanová 

1x sobota v měsíci výlet 3. – 9. třída  

Čtenářská dílna Monika 
Volemanová pondělí 14 -15  1. - 4. třída škola 

Čtenářská dílna Monika 
Volemanová pondělí 15 15 -16 15 5. - 9. třída škola 

Sportovní 
příprava  

I. stupeň 

Michaela Riesová pátek 13 30 – 14 30 1. – 5. třída tělocvična/hřiště 

Sportovní 
příprava  

II. stupeň 

Josef Hudec středa 14  – 15  6. – 9. třída tělocvična/hřiště 

Volejbal I. 
 

Eva Svobodová středa 15 - 16 5. - 7. třída tělocvična

Volejbal II. Eva Svobodová pondělí 14 20 -  15 20 7. – 9. třída tělocvična 

Šikulky Lenka Kolihová úterý 15 - 16 1. - 5. třída ŠD 

Keramika Jarmila Zemanová středa 13 45 – 14 45 1. – 9. třída keramická dílna ZŠ

Ochránci přírody Emílie Špidrová čtvrtek 14 – 15 1. – 5. třída školní klub 

Aranžování Soňa Vojíková středa 13 45 – 14 45 1. – 5. třída škola 

Florbal Martin Bílý středa 16 -17 1. – 4. třída tělocvična 
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říjen 2019 
 

Školní rok 2019/2020

2. září začal nový školní rok. Do naší školy 
nastoupilo 257 žáků. První třídu navštěvuje 25 
prvňáčků. Ve škole působí 33 pedagogických 
pracovníků, tedy učitelů, vychovatelů a asistentů 
pedagoga. Činnost s novým školním rokem 
zahájila i základní umělecká škola, do které se 
přihlásilo 157 dětí a vyučuje v ní ve třech různých 
oborech 11 pedagogů. V základní škole mají žáci 
samozřejmě možnost stravování ve školní jídelně. 
Kromě běžných obědů paní kuchařky pro děti 
připravují i stále oblíbenější školní svačiny. Děti 
mají možnost každý den za minimální poplatek 

sníst o velké přestávce cokoli z nabídky 
„švédských stolů“. A zájem je opravdu velký. 
Novinkou již z konce minulého školního roku je 
také salátový bar, kdy si všichni strávníci mohou 
vybrat salát či jinou přílohu. Nově si také mohou 
jako nápoj vzít v kuchyni připravený džus 
z čerstvého ovoce či zeleniny. Pro aktivní využití 
volného času škola nabízí i několik zájmových 
kroužků dle našich možností. Bohužel, zájem je 
zatím velmi malý. Věříme, že se ještě děti zapojí. 

Mgr. Luděk Svoboda

 

Nabídka zájmových kroužků 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

  



 

Organizace školního roku 2019/2020 

Období školního vyučování ve školním roce 2019/2020 začne ve všech základních školách, 
středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích v pondělí 2. září 2019. 

Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek 30. ledna 2020. 

Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v úterý 30. června 2020. 

Podzimní prázdniny připadnou na úterý 29. října a středu 30. října 2019. 

Vánoční prázdniny budou zahájeny v pondělí 23. prosince 2019 a skončí v pátek 3. ledna 
2020. Vyučování začne v pondělí 6. ledna 2020. 

Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 31. ledna 2020. 

Jarní prázdniny proběhnou v našem okrese v termínu 24. února až 1. března. 

Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 9. dubna 2020. 

 

Exkurze do Černošína 

16. září 2019 žáci šestých tříd v rámci 
výuky environmentální výchovy navštívili 
firmu EKODEPON Černošín, která nabízí 
ekologickou likvidaci odpadů. 

Žáci se nejdříve seznámili se službami, 
které firma nabízí a zabezpečuje, dále kdy 
byla založena a jaké výrobky se vyrábějí z 

použitých plastů, skla či papíru. Poté 
zhlédli krátký film o třídění odpadu a na 
závěr exkurze si prohlédli třídicí linku 
a samotnou skládku. 

        
Soňa Vojíková 

Nabídka stravování ve školní jídelně 

Základní škola nabízí možnost levného a zdravého stravování. Ve stanovených časech je 
možné přijít do školy na oběd. Zájemci se mohou individuálně domluvit s vedoucí školní 
jídelny paní Švambergovou osobně v kuchyni či na telefonním čísle 725 958 984. 

 

 

      

   

Kontakty na školu:
Telefon do ZŠ: 353 393 243           Mobil do ZŠ: 725 958 983              Telefon do ZUŠ:  607 006 574  
Telefon do školní jídelny:   725 958 984  Telefon do školní družiny:   725 958 985 
e-mail školy:  posta@zszlutice.cz                            e-mail do ZUŠ: zus@zszlutice.cz             web: www.zszlutice.cz  



V průběhu prázdnin bylo v městských lesích nainstalo-
váno několik přístřešků jako odpočinková místa pro ná-
vštěvníky lesa. Pro umístění těchto přístřešků byla vy-
brána místa, kam směřují časté vycházky našich spolu-
občanů nebo trasy cykloturistů. Jeden naleznete na Ces-
tě pohádkovým lesem, další na ţlutě značené turistické 
cestě na vrch Nevděk, na červeně značené cestě ze Ţlu-
tic do Bochova si budete moci odpočinout po strmém 
výstupu na vrcholu Dlouhého vrchu. Ten, kdo  půjde 
na  vycházku směrem k Lípě (nad penzionem Harmo-
nie), nalezne odpočinek u odbočky na vrch Hlínovec. 
Tři altánky jsou umístěny podél lesní cesty Mostecká, 
která odbočuje od silnice k přehradě do Mostce. U  nově 
vybudované lesní cesty Mlyňanská ocení zdvojené od-
počinkové místo zejména cyklisté, kteří pojedou od Pře-
stání k Mostci. Poslední altánek je umístěn u cesty 
z Ratiboře směrem ke státní silnici I/6  Praha – Karlovy 
Vary nedaleko rekreační obce Hvězda, pár kroků 
za  sněţnou jámou. 

Výstavba těchto odpočinkových míst byla realizována 
a  financována z evropských fondů – Program rozvoje 
venkova (PRV) ve 100% výši uznatelných nákladů. Pro-
to jsou všechny přístřešky opatřeny reklamní tabulkou 
tohoto programu.  Mnozí návštěvníci lesa zapomínají 
na  to, ţe odpadky, které s sebou přinesou, si zase musí 
odnést. Proto pro nás Dalibor Nesnídal vytvořil vtipnou 
tabulku připomínající udrţování pořádku. 
 
Prostředí kolem některých altánků je v současné době 
poznamenáno zvýšenou pracovní aktivitou způsobenou 
zpracováváním kůrovcem napadených stromů, coţ bo-
huţel poznamenalo i naše lesy. 
 
Závěrem přeji všem návštěvníkům lesa příjemné proţit-
ky nejen v lese, ale i na odpočinkových místech. 
 

Václav Konopík 
 

                      Nová odpočinková místa v městských lesích  



Jiţ popáté v řadě se 14. září odehrával v krásném pro-
středí hradu Křivoklát festival lovecké hudby a trubač-
ský soubor Ţluťásek Střední lesnické školy Ţlutice ne-
směl chybět. V kategorii soubory se umístili ţáci SLŠ 
Ţlutice na krásném 7. místě. V kategorii sólisté borlice 
si první místo a titul laureáta odnesl ţák 3. ročníku SLŠ 

Ţlutice Jakub Ryjáček. Jako doprovodný program ne-
směly chybět ukázky vábení, kterých se účastnil ţák 
4.  ročníku Jan Petr. Kubovi moc gratulujeme a truba-
čům děkujeme za účast a reprezentaci školy. 
                       Radka Stolariková, ředitelka SLŠ Žlutice 

                    Myslivecké slavnosti svatého Eustacha na Křivoklátě  



V úterý 3. září se v Mariánských Lázních v Hotelu Con-
tinental uskutečnila soutěţ Babička roku Karlovarského 
kraje 2019. Odborná porota volila mezi osmi seniorka-
mi. Na prvním místě se umístila a titul Zlatá babička 
získala 84letá Marie Kozlová se soutěţním číslem 5. 
Porota dále volila Babičku stříbrnou a bronzovou, hlas 
lidu zvolil Babičku sympatie a oceněna byla i nejstarší 
účastnice.  

V tomto kraji to byl první ročník soutěţe, uskutečnil se 
za podpory Karlovarského kraje a záštitu nad akcí pře-
vzala paní hejtmanka Jana Mračková Vildumetzová. 
Nominované dámy soutěţily ve třech disciplínách – 
rozhovor, ukaţ, co umíš a módní přehlídka. Na pódiu se 
zpívalo, tancovalo a recitovalo. Výherkyně a zároveň 
nejstarší babička, paní Kozlová, zpívá, kudy chodí, 
a  tak nemohla zvolit jiný koníček neţ právě zpěv. Stří-
brná babička, Marie Karhánková, také zazpívala, ale ne 
sama. Na pomoc si pozvala svoji vnučku. Obě vystoupi-
ly v nádherných chodských krojích.  

Oldřiška Csáková, která získala titul Bronzová babička 
roku Karlovarského kraje 2019, zatancovala na píseň 
Ivety Csákové. Ta nejsympatičtější, Iveta Maroušková, 
zaujala obecenstvo a porotu vlastnoručními výšivkami.  

 

„Akce byla opravdu úţas-
ná, plná emocí a nakonec 
i dojetí. Znovu jsme si 
mohli všichni společně 
připomenout důleţitost 
rodiny, kam bezesporu 
patří i starší generace. 
Soutěţící babičky přišly 
podpořit nejen kamarád-
ky, ale v publiku byla i 
spousta mladších tváří. Jsme rádi, ţe se nám podařilo 
spojit generace, a posílit tak vztahy v rodinách“, řekla 
Marika Kreuzerová, ředitelka soutěţe.  

Soutěţ přišla podpořit také hejtmanka Karlovarského 
kraje Jana Mračková Vildumetzová. Akci moderoval 
a o zábavu se postaral Vladimír Hron, Václav Ţákovec 
a Anna Volínová z TV Šlágr. Pro návštěvníky byla při-
pravena řada doprovodných aktivit - fotokoutek, kadeř-
nice, kosmetička, měření zraku, tlaku, čokostánek, ale 
i  zdravá výţiva apod. Jak se první ročník vydařil, mů-
ţete uhlédnout na webových stránkách 
www.babickaroku.cz.  

Kontakt Marie Horňáčková, Sun Drive Communicati-
ons mhornackova@sd-c.cz  

 

                                             Karlovarský kraj zná svoji babičku roku 



Husovka, Karlovy Vary  3. 10. 2019 v 19.30 hod.Trio 
uznávaných muzikantů s názvem -123 minut, tj.  zpěvák, 
kytarista a autor písní Zdeněk Bína, baskytarista Fredrik 
Janáček a výjimečný bubeník Dano Šoltis. Síla kapely 
spočívá především v ţivých energických koncertech, kte-
ré jsou z velké části tvořeny improvizací. Propojují ţánry 
jako soul, groove, jazz, blues, funky či world music  
Opět Husovka, Karlovy Vary a PoPo Trio . Dne 6. 10. 
2019 v 19.30 hod. je ke slyšení vokální skupina, která 
vznikla v roce 2011. Původně zpívala ve sloţení Karolína 
Kučerová, Klára Rosenbergová, Miroslava Lendělová. 
V  roce 2018 Kláru Rosenbergovou nahradila Tereza 
Skalická. Zpívaly nejen doma, ale také ve Švédsku 
a  v  Itálii. Na svém kontě mají uţ jedno CD.  
Do třetice znovu Husovka v Karlových Varech ve čtvr-
tek 10. 10. 2019  v 19.30 hod. a Los Quemados & Adri-
ano Trindade.  Koncert v rámci evropského turné brazil-
ského zpěváka, kytaristy a skladatele Adriana Trindade 
a  Filipa Spáleného. V současném repertoáru převaţují 
originální skladby Adriana doplněné o další kompozice 
dnešní brazilské samba-rockové scény.  
Město Plasy nabízí Hovory před oponou dne 4. 10. 
2019 s moderátorem, zpěvákem  a hercem Alešem Há-
mou. Akce se koná v BIO Střela. 
Do Plas můţete zavítat ještě jednou, dne 31. 10. 2019, 

a  shlédnout komedii Commedia Finita s hostujícími 
herci K. Macháčkovou, V. Zawadskou a dalšími umělci. 
V sobotu 20. 10. 2019 vás zve muzeum v Mariánské 
Týnici na Podzimní oţivlé prohlídky. Bliţší informace 
v muzeu. 
Galerie umění v Karlových Varech přichystala milov-
níkům klasické hudby hudební lahůdku s názvem Pocta 
českým klasikům dne 8. 10. 2019 od 19.30 hod. Ke sly-
šení budou díla A. Dvořáka, B. Smetany v podání tria 
Petr Nouzovský (cello), Štěpán Praţák (housle) a Bar-
bora Plachá (harfa). 
16. 10. 2019, opět v Galerii umění v Karlových Varech 
v 19.30 hod. na vás čeká  výtečná „bavička“ Ester Ko-
čičková a Luboš Nohavica. Nevázanou zábavu vašich 
středečních večerů tentokrát zpestří tradičně rozpus-
tilý šansonový večírek, písňový večer prokládaný čet-
nými komentáři herečky, moderátorky, zpěvačky a 
textařky Ester. 
Město Loket a hrad Loket pořádají a srdečně zvou na 
13. ročník Svatováclavského vinobraní ve dnech 5. - 6. 
10. 2019 v prostorách hradu i města. Jistě nebudete 
jistě zklamáni. 
Krásné dny a zajímavé kulturní záţitky jinde přeje 
Petra Vojtová 

                                        Kam jinam za kulturou v měsíci říjnu 

              INZERCE 

Prodáme panelový byt      
2 + 1, 63 m2, ul. Obránců 
Míru 401, Ţlutice,          
přízemí.                          
Telefon: 775 210 242 

Prodám velmi levně     
obývací stěnu.   Spěchá. 
Telefon: 605 913 267 



pořádala koncem srpna pro děti „kultura“ města Ţlutice. Dvacet šťastných malých spoluobčanů tu noc přespalo 
pod  stany v „kempíčku“ a byl jim mimo jiné i promítnut film v letním kině. Akce se dětem moc líbila. 

Alena Adámková 

                                              Rozloučení s prázdninami 



        Národní výstava psů 

Českomoravská kynologická federace z.s. uspo-
řádala v sobotu 14. 9. 2019 ve Ţluticích jiţ                    
II. ročník  ,,NÁRODNÍ VÝSTAVY PSŮ“.   
Výstava měla hojnou účast, o titul soutěţilo 36 
psů. 
Pohár STAROSTY MĚSTA ŢLUTICE získala 
Moskevská stráţní fena z  Písku (na snímku). 
Děkuji pořadatelům za vydařenou akci, kterou 
podpořilo město Ţlutice. 
          Alena Adámková  

Paintball je sport, zábava či hra dvou druţstev, při 
které je cílem vyřadit protivníka zasaţením kulič-
kou s barvou vystřelenou z paintballové zbraně 
(značkovače). Netoxická a ekologicky nezávadná 
kulička je naplněná olejovitou kapalinou a potra-
vinářským barvivem. 
A právě paintballovou bitvu mez druţstvy Ţlutic 
a Bochova připravil a zorganizoval s pomocí přá-
tel v přírodním areálu Dolánka ve Ţluticích pro-
vozovatel občerstvovacího stánku pan Matěj 
Gaspar. Účastnili se dospělí i dětí a přestoţe pří-
prava arény byla velmi náročná, ve finále šlo 
o  velmi dobře odvedenou práci. Výborně se po-
bavili všichni účastníci. 
A o tom to je. Mít kamarády, kteří pomůţou 
a  rázem je o zábavu postaráno …  Dobře kluci ! 
             Alena Adámková  

         Paintball na koupáku 



Kulturní program 
Říjen 2019 

 
KULTURNÍ DŮM 
10. 10. – 14.00 hod.                                                                                       
PODZIMNÍ POSEZENÍ SENIORŮ                                                                    
Hraje DUO V. Ţákovec 

KOSTEL SV. PETRA A PAVLA  

27. 10. – 16.00 hod.                                                                                                 
Koncert rodačky ze Ţlutic                                                                                       
Jana Sýkorová – alt, Lucie Vagenknechtová – soprán, 
Miloš Bok – varhany. Vstup dobrovolný 

PROTIVEC 
28. 10. – 11,00 hod.                                                                                                     
T.G. Masaryk – pietní akt                                                                               
Vystoupení dětí ZUŠ ZŠ                                                                                              
(odjezd autobusu v 10,45 hod. od bývalého kina ) 
INFOCENTRUM 
 
Zahájení dalšího semestru VU3V (Virtuální univerzita třetího věku).             
Téma:  Evropské kulturní hodnoty 
Přednášky v tomto kurzu se dotýkají evropské kultury a jejích kořenů.  

Ţlutický zpravodaj, tiskovina Města Ţlutic. 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 říjnového čísla Ţlutického zpravodaje přispěli Václav Slavík, Alena Adámková, Petra Vojtová.,  
Věra Hnátková, Radka Stolariková, Alois Minář, Václav Konopík, Ivan Melnyk, Veronika Janíčková 
a Rostislav Pilný. 

Všem přispěvatelům za zaslané materiály děkujeme! 
 

Příspěvky do listopadového čísla  nám, prosím, zasílejte do 20. října 2019, elektronicky na adresu 
zpravodaj@zlutice.cz. Vydavatel je oprávněn příspěvky krátit a upravovat. 

 
Inzerci přijímá sekretariát Městského úřadu Ţlutice. 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 


