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Z jednání zastupitelstva města
Usnesení 11. zasedání Zastupitelstva města Ţlutice
Termín a místo konání: pondělí 11. listopadu 2019
od 18 hodin v Kulturním domě Ţlutice.
Zastupitelstvo města Ţlutice
souhlasí
s
uzavřením
smlouvy
SoSB
VB_ČEZd_0035_r01v01 s ČEZ distribuce, a.s. za účelem zřízení práva stavby a věcného břemene ke kabelu
NN na p.p.č. 4282/1 v k.ú. Ţlutice,
bere na vědomí zápis z 2., 3. a 4. jednání finančního
výboru, zápis z 8. zasedání kontrolního výboru a zápisy
z jednání komisí starosty: zápis z 8. jednání komise

pro investice a rozvoj, zápis z 8. a 9. jednání komise
pro bydlení, zápis z 8. jednání komise pro oblast sociální
a bezpečnost, zápis ze 4. jednání komise pro kulturu,
sport a volný čas,
bere na vědomí zápis a usnesení z jednání dozorčí rady
společnosti Skládka Vrbička ze dne 26. 9. 2019,
vybírá na základě doporučení výběrové komise vítězného uchazeče výběrového řízení na akci „Sběrný dvůr
Ţlutice“ společnost KV Realinvest s.r.o., IČ: 29113903
za nabídkovou cenu 11.295.955,71 Kč bez DPH.
Mgr. Bc. Václav Slavík, starosta města
Ladislav Koutný, místostarosta města

Informace z technických sluţeb Ţlutice
Svoz odpadu během vánočních a novoročních svátků:
23. 12. - pondělí – normální svoz Ţlutice I dle pondělní
trasy

31. 12. - úterý – normální svoz Ţlutice II + okolí + Čichalov dle úterní trasy

24. 12. - úterý – normální svoz Ţlutice II + okolí + Čichalov dle úterní trasy

1. 1. - středa – volno

25. 12. - středa - volno

3. 1. - pátek – kombinovaný svoz separovaného odpadu
ze stanovišť města

26. 12. - čtvrtek - spojený svoz Štědrá + Chyše
27. 12. - pátek – kombinovaný svoz separovaného odpadu ze stanovišť města
30. 12. - pondělí – normální svoz Ţlutice I dle pondělní
trasy

2. 1. - čtvrtek – spojený svoz Štědrá + Chyše

Kolektiv pracovníků technických sluţeb přeje všem
občanům příjemné proţití vánočních a novoročních
svátků a hodně zdraví a štěstí v novém roce 2020.
Ing. Petr Keřka, jednatel společnosti

Pozvánka na České mše
vánoční
Srdečně vás zveme na provedení České
mše vánoční Jakuba Jana Ryby
pod vedením Miloše BOKA, které se
bude konat v těchto farních kostelích:
Močidlec ve čtvrtek 26. 12. v 16.30 hod.
Město Úterý v neděli 29. 12. v 11 hod.

Muzejníci vzpomínají
V pátek 15. listopadu nás zasáhla smutná zpráva:
zemřel Pepča Sýkora! Přestoţe jeho zdravotní stav
nebyl v poslední době nejlepší, nějak jsme si nedovedli představit, ţe se s ním jiţ nebudeme setkávat.
V době, kdy jsme přišli do Ţlutic, on uţ tady dlouho
ţil a prostě ke Ţluticím patřil. A teď, těsně před svými 82. narozeninami, nám odešel …
Narodil se v roce 1937 na Slovensku, kam jeho rodiče zavedly pracovní povinnosti. Hned po válce se
přistěhovali do Ţlutic a pan Josef Sýkora zde strávil
téměř celý ţivot. Po vystudování pedagogické školy
začal učit v okolních obcích a později i ve Ţluticích.
Vţdy vedl svoje ţáky k lásce k vlasti, k vlastenectví
a svérázným laskavým způsobem i k lásce k historii.
Během normalizace v 70. letech musel z místní školy pro svoje názory odejít a učil v Bochově. V listopadu r. 1989 se aktivně podílel na vzniku Občanského fóra ve Ţluticích. Brzy zde pokračoval nejen jako
pedagog, ale i jako ředitel základní devítileté školy.
V této funkci setrval aţ do odchodu do důchodu.
Jeho „mimoškolní“ aktivity byly velmi pestré. Byl
dlouholetým předsedou včelařského spolku, členem
divadelního souboru Ţlutičan a představitelem mnoha hereckých rolí. Několik let psal městskou kroniku. V roce 1997 zakládal společně s pány Gutem
a Voseckým Muzejní spolek Ţluticka, kterému i několik let předsedal. Podílel se na pořádání mnoha
poznávacích výletů a společenských akcí. Ráda budu
vzpomínat na jeho tradiční a originální proslovy

v Protivci při oslavách 28. října a u výročí narození TGM.
Nosil pro něho pro něho typickou čepici "masaryčku" s trikolórou.
Jeho velkým koníčkem byla literatura faktu z období druhé
světové války a historie vůbec. A na zahradě jsme ho mohli
vidět pracovat téměř denně.
Prostě to byl člověk s velmi širokým záběrem. Byl naším
nezapomenutelným kamarádem a bude nám moc chybět.
Vzpomínáme!
Za Muzejní spolek Ţlutice MUDr. Hana Hnyková

Mýty o pečovatelské sluţbě
Některé ze zaţitých představ o pečovatelské sluţbě - 3. díl
Mýtus č. 4: Pečovatelská sluţba je poskytována jen v
domě s pečovatelskou sluţbou

Mýtus č. 5 Pečovatelská sluţba přijde pomoci do domácnosti jen jednou za den, a to jen na chvíli

Pečovatelská sluţba je podle zákona č. 108/2006 Sb.,
o sociálních sluţbách, v platném znění, sluţbou terénní
a je poskytována v domácnostech uţivatelů. Dům s pečovatelskou sluţbou je dům v majetku města Ţlutice,
dům spravují Technické sluţby, s. r. o. Město Ţlutice má
v domě vyčleněné byty (dnes se těmto bytům říká byty
zvláštního určení) pro seniory a osoby invalidní. Pečovatelská sluţba má v domě s pečovatelskou sluţbou sídlo
své organizace (DPS Ţlutice, p.o.) a své zázemí
(kanceláře).

Pečovatelky mohou k uţivatelům přijít i opakovaně během dne, podle toho, jak je rozsah pomoci sjednán s uţivatelem. Časový rozsah péče je s uţivatelem vţdy dojednán dopředu (k uţivatelům nedocházíme bez předchozí
domluvy). Uţivateli s nízkou závislostí na pomoci druhé
osoby postačí návštěvy 1x denně (např. dovoz oběda,
nákup, zajištění léků, pomoc při úklidu, apod.), k uţivateli s vysokou závislostí na pomoci druhé osoby docházíme např. 3x denně (např. ráno pomoc s ranní hygienou,
přípravou snídaně, v poledne pomoc při podání jídla,
večer příprava večeře, hygiena, apod.).

Právo na pečovatelskou sluţbu není vázáno na bydlení
v domě s pečovatelskou sluţbou. O tuto sluţbu mohou
ţádat všichni občané ţijící ve Ţluticích a příměstských
částech, kteří mají sníţenou soběstačnost a potřebují pomoc druhé osoby. Pečovatelská sluţba můţe být poskytnuta potřebnému člověku jak v domě s pečovatelskou
sluţbou, tak i v jiném domě ve městě, kde působíme.

Pečovatelky dochází do domácnosti tak často a na tak
dlouho, jak je to s uţivatelem dohodnuto.
Pokračování v příštím čísle...
Veronika Janíčková, ředitelka DPS Ţlutice, p.o.
353 393 269 / 725 958 988,
e-mail: dpszlutice@seznam.cz

Pečovatelská sluţba přeje všem čtenářům příjemné proţití vánočních svátků a pevné zdraví v novém
roce.
DPS Ţlutice, p.o. obdrţela od Karlovarského kraje finanční prostředky na nákup pomůcek pro manipulaci s uţivatelem v rámci projektu Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na neinvestiční podporu terénních a ambulantních sociálních sluţeb v roce 2019.

Hledáme paní na výpomoc pro paní na invalidním vozíku
Pomoc s hygienou, jednoduchá příprava jídla, moţná procházka … vše záleţí na dohodě.
Počet hodin také záleţí na domluvě, orientačně 4 - 8 hodin, 2 - 3x týdně, 120,- Kč / hod.
Dlouhá Lomnice u Bochova , popř. Veselov u Ţlutic.
Tel.: 725 444 353 Kollárová

Informace z TJ Sokol Ţlutice, z.s.
Tělovýchovná jednota Sokol Ţlutice děkuje Městu Ţlutice za finanční podporu na provozní činnost oddílu v
roce 2019 a Karlovarskému kraji za poskytnutou finanční dotaci na úpravu hrací plochy hřiště a činnosti
s tím související.
Přejeme všem hráčům a fanouškům příjemné proţití vánočních svátků a šťastný nový rok 2020. Těšíme se
na setkání při dalších soutěţních utkáních.
Karel Kroutil, předseda

Policisté Karlovarského kraje radí:
I o adventu nám hrozí určitá nebezpečí

S blíţícím se vánočním časem by vám chtěli policisté
Karlovarského kraje přinést několik preventivních rad,
abyste se nestali obětí protiprávního jednání, neboť i tato
doba s sebou nese určitá rizika.
V místech s vysokou koncentrací osob, jako jsou vánoční trhy či přeplněné nákupní domy, věnujte zvýšenou
pozornost svým osobním věcem. Právě velké uskupení
osob na jednom místě je pro kapsáře velkým lákadlem
a místem snadného výdělku. Skutečnému kapsáři totiţ
stačí k odcizení vašich cenností jen několik málo okamţiků a chvilka vaší nepozornosti. Mějte proto své
osobní věci pod neustálým dohledem a finanční hotovost
noste odděleně od dokladů a platebních karet.
Pozor si také dávejte při placení platební kartou nebo při
výběru z bankomatu. PIN v ţádném případě nezadávejte, pokud někdo stojí ve vaší blízkosti nebo narušuje
vaši diskrétní zónu. Při nakupování nenechávejte svá
příruční zavazadla, kabelky ani batohy volně poloţené
v nákupních košících. Nepodceňujte ani moment, kdy
ukládáte nákup do vozidla. Peněţenku či kabelku mějte
vţdy pod dohledem.
S blíţícími se vánočními svátky také stoupá riziko podvodného prodeje či nabídek výhodných půjček. Podomní

prodejci a poskytovatelé různých sluţeb bývají mnohdy
velmi neoblomní, dejte si proto pozor, komu otevřete
dveře svého bytu. Nepodlehněte vidině levného nákupu
či zprostředkování na první pohled výhodných půjček.
Ve většině případů jde totiţ o podvody. Pamatujte si,
nikdo vám nedá nic zadarmo. Nikdy nesdělujte své
osobní údaje cizí osobě.
V případě, ţe se stanete obětí protiprávního jednání,
bezodkladně se obraťte na nejbliţší policejní sluţebnu.
Rádi bychom vám tímto popřáli klidné a pohodové proţití vánočních svátků a šťastný vstup do nového roku.
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 KARLOVARSKÉHO KRAJE
Závodní 100/386, 360 06 Karlovy Vary

Co kde jiného ve vánočním kulturním kalendáři ?
Na tradiční krušnohorské vánoční trhy můţete zajet
do Lokte v sobotu 7. 12. od 10 do 18 hodin. Tentokrát
se můţete těšit na stará řemesla a zvyky váţící se k regionu Krušných hor a Poohří.
Galerie umění Karlovy Vary má v programu 8. 12.
od 15 hodin Teátr Pavla Šmída - Pohádka z budíku. Také vám někdy čas letí? Nebo se vleče (obzvlášť před
Štědrým dnem)? Vánoční pohádka s písničkami a milým
humorem o tom, jak je to vlastně s časem …
Muzeum v Mariánské Týnici vsadilo na české specialisty na barokní hudbu. V jejich podání se můţete těšit
11. 12. od 19 hodin na hudební soubor Ensemble Inégal
s uměleckým šéfem Adamem Viktorou, který přednese
Loutnu českou Václava A. Michny. Záţitek to bude jistě
vyjímečný!
Čtvrtek 12. 12. od 19.30 hodin vás v Karlovarském
městském divadle uvítají soubory ze ZŠ a ZUŠ Karlovy
Vary s pořadem Jazzové Vánoce. Tato tradiční a výborná
školní akce vţdy překvapí a potěší svým muzikantstvím
a vysokou uměleckou úrovní. Neváhejte !

Karlovarská malá scéna Husovka vás potěší v pátek
13. 12. v 19.30 hodin hořkosladkou komedií autorky
Yasminy Rezy : Tři verze ţivota. Pokud chcete nahlédnout do ţivota úspěšné ţeny na mateřské, arogantního
šéfa a poţivačné odbornice na dětskou psychologii, máte
šanci.
Ještě jednou Husovka v pondělí 16. 12. od 19.30 hodin
Král slovenského jazzového mikrofonu, excelentní interpret textů Milana Lasici se po loňském obrovském úspěchu vrací opět na scénu karlovarské Husovky – Peter
Lipa.
Manětín opět pozval jiţ potřetí na vánoční koncert loketské Roháče. Ke slyšení a vidění budou v sobotu 21. 12.
od 18 hodin v kostele Sv. Jana Křtitele. Uslyšíte nejen
vlastní skladby Roháčů, ale i vánoční písně a tradiční
koledy.
Klidné a spokojené nadcházející svátky vánoční přeje
Petra Vojtová

Dušičky ve Skokách
Drobný déšť, mlha, barvy od zlaté k červené, světla svíček, ticho, tajemná atmosféra. To vše přivítalo v neděli
3. listopadu účastníky Dušičkové poutní mše ve Skokách. Celebroval ji P. Vladimír Slámečka a krásný hudební doprovod zajistila skokovská schola. Po mši pokračovalo setkání na místním hřbitově motlitbou
za všechny zemřelé. Poté otec Vladimír vysvětil nově
opravenou márnici. O její výzdobu se postarala paní
Mirka Vnoučková a jako vţdy byla její práce krásná
a naprosto originální. Na závěr slavnosti jsem předala
symbolicky i fakticky klíče od márnice panu Jiřímu
Schierlovi. Ten je předsedou spolku Pod střechou, který
se snaţí obnovit skokovský poutní areál a zbytek památek udrţuje a hlídá.
Prostor hřbitova patří městu Ţlutice, včetně zajímavé
márnice. Ta byla postavena v roce 1927 při opravě dosti
zchátralého hřbitova (zaloţen v roce 1789). Většina
z nás zná pohnutý osud Skoků, a tak není divu, ţe ještě
v loňském roce byla márnice na pokraji zhroucení. Díky
tomu, ţe se podařilo sehnat peníze na celkovou rekon-

strukcí stavby (200.000,- Kč), byla márnici vrácena její
původní podoba. Městu Ţlutice se podařilo získat dotaci
z Ministerstva zemědělství (140.000,- Kč). Zbytek byl
zaplacen díky veřejné sbírce (40.000,- Kč) a sponzorskému daru Nadačního fondu Zeměkvět.
Stavební práce řídil ing. Milan Kadera, prokácení náletových dřevin zajistil ing. Konopík (Lesy Ţlutice). Příští
rok bychom chtěli pokračovat v úpravách hřbitova. Rádi
bychom opravili vstupní bránu a část obvodové zdi. Budeme opět ţádat o dotaci z MZ a vyuţijeme i zbytek
peněz z daru Nadačního fondu Zeměkvět. Máme radost
nejen z obnoveného kousku zmizelých Skoků, ale také
z toho, jak se v oţivených Skokách propojují nejrůznější krásné aktivity a jak zdejší genius loci dokáţe přitáhnout a propojit lidi z nejrůznějších míst a komunit.
Velké díky všem, kteří se na záchraně márnice ve Skokách podíleli!
MUDr. Hana Hnyková, MSŢ a SOVa

Milí a váţení spoluobčané,
18. prosince uplyne osm let od úmrtí našeho
„polistopadového“ prezidenta pana Václava Havla. Asi
právě pod vlivem 30. výročí „sametové revoluce“ jsem
se rozhodl jej připomenout a zavzpomínat na jeho osobu, jeho lidskost, pravdomluvnost, upřímnost a statečnost.
Pro mou osobu je nesmírně obtíţné od jeho úmrtí najít
napříč celým naším politickým spektrem alespoň podobnou osobnost, jakou byl, na kterou bychom mohli být
pyšní a hrdí na její vystupování na naší i mezinárodní
politické scéně.
Také se zamýšlím nad tím, kam jsme se od dob totalitního reţimu posunuli v morálních hodnotách a mezilidských vztazích. Po přečtení jeho prvního novoročního
projevu z 1. ledna 1990 mi připadá, ţe jsme stále
na „startovní čáře“. Však posuďte sami dle jeho slov,

která jsou 30 let stará, nakolik se rozcházejí se současnou realitou našich ţivotů, či jsou stále pravdivá.
„Nejhorší je, že žijeme ve zkaženém mravním prostředí.
Morálně jsme onemocněli, protože jsme si zvykli něco
jiného říkat a něco jiného si myslet. Naučili jsme se
v nic nevěřit, nevšímat si jeden druhého, starat se jen
o sebe. Pojmy jako láska, přátelství, soucit, pokora či
odpuštění ztratily svou hloubku a rozměr a pro mnohé
z nás znamenají jen jakési psychologické zvláštnosti,
anebo se jeví jako zatoulané pozdravy z dávných časů,
poněkud směšné v éře počítačů a kosmických raket“.
(Z novoročního projevu prezidenta ČSSR Václava Havla, Praha, Praţský hrad, 1. ledna 1990)
Přeji Vám všem krásné Vánoce plné pohody a klidu.
Zdeněk Petřík

Den za obnovu lesa proběhl 19. října v Olšových Vratech
Konal se na 14 místech naší republiky, celkem přišlo
31.000 lidí, kteří vysadili na 160.000 stromků.
Na Olšových Vratech se nás sešlo dva tisíce sto a celkem jsme vysadili 6.600 stromků. SLŠ Ţlutice nechyběla. Naopak, ţáci tu měli svůj informační stan, pro děti
připravili „poznávačku“ stop lesní zvěře, příchozí vítali
slavnostním „vytrubováním“ a kaţdý příchozí od nás
obdrţel malou podzimní dekoraci. Ty jsme nestačili vyrábět, jaký byl o ně zájem.
Potěšilo nás, ţe přišly především celé rodiny s dětmi
i prarodiči. Kaţdý z nás si zasadil také svůj strom a odnesl suvenýry v podobě pamětního listu, propagační

broţurky a sáčku se semínky. Do 17 hodin jsme zkrátka
měli pořád plné ruce práce. Atmosféra byla skvělá.
Zastavil se u nás také herec a ředitel MFF v Karlových
Varech, pan Jiří Bartoška, a dnes jiţ bývalá hejtmanka
našeho kraje, Mgr. Jana Mračková -Vildumetzová, která
dopisem ředitelce naší SLŠ Ţlutice, Ing. Bc. Radce
Stolarikové, Ph. D., vyjádřila jí a všem zúčastněným
poděkování za podíl na organizací Dne za obnovu lesa
a reprezentaci školy.
Za všechny, kteří jsme u toho byli

Míla Špidrová

Váţení návštěvníci městských lesů Ţlutice, milí občané,
dovolte mi k závěru roku několik slov za společnost Lesy
Ţlutice, s.r.o. Především povaţuji za nezbytné zmínit, ţe
kůrovcová kalamita dolehla i na naše lesy. Společnost
Lesy Ţlutice, s.r.o. v letošním roce zpracovala trojnásobek běţné výše těţeb, z čehoţ 80 % bylo dříví právě kůrovcové. Sami jste tyto dramatické změny mohli zaznamenat při návštěvách lesa. S touto činností apeluji
na všechny, kteří lesy, nejen naše, navštěvují.
V porostech, kde probíhají těţební práce, platí zákaz
vstupu. Přestoţe umisťujeme na přístupové cesty označení s tímto zákazem, dochází často k jeho nerespektování.
Ţádáme vás proto i jménem našich dodavatelů, pokud
narazíte na označení se zákazem vstupu či pouze uslyšíte
nebo uvidíte v lesích techniku, vyhněte se těmto porostům. Chráníte tak především své zdraví.
S nárůstem těţeb souvisí i nárůst zalesňovaných ploch
a následná péče o nově vysázené kultury. Při obnovách
se snaţíme navyšovat podíl listnatých dřevin, vnášet
do porostů jedli nebo i douglasku a modřín tak, aby vznikající porosty v budoucnu lépe odolaly negativním vlivům jak klimatickým, tak biologickým škůdcům. Pouţití
větší škály dřevin dává předpoklad, ţe některá z nich
negativním vlivům odolá, přestoţe dnes ještě nevíme,
jaký tento faktor vlastně bude. Tuto snahu nám bohuţel
komplikuje myslivecké nehospodaření některých uţivatelů městských honebních pozemků, neboť tyto druhy
dřevin jsou pro zvěř extrémně atraktivní a bude nutné
stavy zvěře dramaticky sníţit, pokud se nám má podařit

odolné lesy nejen zaloţit, ale také vypěstovat.
S koncem roku se také přiblíţily vánoční svátky. Jako
kaţdoročně, ve spolupráci s panem Maškem-prodejna
Husqvarna, zajistíme prodej vánočních stromečků.
S ohledem na vyšší objemy všech našich činností, odstartuje letos prodej aţ v průběhu prvního prosincového týdne, nicméně stromečků bude dostatečný počet. Zakoupením vánočního stromku z našich lesů můţete symbolicky
podpořit zalesnění holin po kůrovcové kalamitě, které
nás čeká jiţ v příštích letech.
Na závěr mi dovolte poděkovat kolektivu zaměstnanců
naší společnosti za práci, kterou v našich lesích odvádějí.
Stejně tak chci poděkovat společnosti Solitera spol. s.r.o.
a společnosti Lesoškolky s.r.o. i všem dalším dodavatelům, smluvním partnerům a sousedním hospodářům
v krajině za spolupráci. Nemenší dík patří Městu Ţlutice
za podporu, kterou nám doufám zachová i v nelehkých
letech příštích. Je na místě poděkovat také Karlovarskému kraji za finanční podporu, kterou vlastníkům lesa poskytuje. Poděkovat bych chtěl i bývalému panu jednateli
společnosti, Ing. Václavu Konopíkovi, za minulá léta
strávená ve vedení naší společnosti.
Klidné proţití svátků vánočních Vám za celý kolektiv
společnosti Lesy Ţlutice, s.r.o. přeje
Josef Hájek, jednatel společnosti

Kaňka 1

Kaňka 2

.

Hubertova jízda

Ţáci čtvrtého ročníku SLŠ Ţlutice uspořádali tradiční
Hubertovu jízdu městem, aby tak zahájili sezónu společných lovů, ale také zahájili usilovnou přípravu na zkoušku dospělosti, na maturitu.
V rámci této jízdy navštívili ţáci významné instituce
ve městě a poděkovali za podporu při studiu a přislíbili,
ţe si budou vţdycky váţit nejen školy, ale i městečka
Ţlutice.

Ţáci maturitního ročníku tímto chtějí také poděkovat
všem občanům a organizacím za podporu a dary.
Po Hubertské jízdě následovala neméně úspěšná Hubertská taneční zábava a 14. listopadu krásná Hubertská mše
v kostele sv. Petra a Pavla.
Míla Špidrová

Zpráva pro všechny příznivce koní a jezdeckého sportu
Jezdecký oddíl Verušice z.s. se v letošní sezóně, jako
uţ v historii poněkolikáté, zaměřil na sportovní soutěţe
pro nejmenší děti. 3. srpna proběhla na akci Biojarmark
Verušice ukázková soutěţ v jízdě zručnosti s vodičem
pro děti od 5-10 let. Soutěţe o poháry na prvních třech
místech se zúčastnilo celkem pět dětí a tři malí poníci –
Karib, Josefína a Justýna.
Pro velký úspěch tohoto závodu proběhlo 21. září další
kolo stejné soutěţe, jen s těţšími překáţkami. Počasí
nám přálo, děti byly nadšené, sešlo se jich znovu pět
a poničky Josefína a Justýna. Akce byla plánovaná
v rámci Dne spolků ve Ţluticích, kde by měla jistě více

diváků, ale i tak děti soupeřily o poháry s veškerým
elánem.
5. října byla slavnostně zakončena jubilejní 25. jezdecká sezóna, a to jiţ tradiční Hubertovou jízdou, na které
se sešli nejen naši členové, ale i hosté. Kdyby měl někdo zájem se k naší činnosti připojit, ať uţ s vlastním
koněm nebo bez něho, nebo se chtěl zúčastnit jezdeckých hodin (i jako začátečník), můţe se kontaktovat
na našich webových stránkách (tj. Verušice) nebo telefonicky.
Jménem Jezdeckého oddílu Verušice z.s. Ivana Pánková

Zemědělské druţstvo Novosedly hledá do hlavního pracovního poměru

ZOOTECHNIKA / ZOOTECHNIČKU
Nástup moţný IHNED
Poţadavky:
Vysokoškolské nebo středoškolské vzdělání se zemědělským zaměřením
Praxe v oboru
Flexibilita
Řidičský průkaz skupiny B
Znalost práce na PC
Nabízíme: průměrná hrubá mzda 30.000 – 35.000 Kč / měsíčně + benefity ( příspěvek na dopravu, příspěvek na penzijní připojištění atd.)
Informace v sídle zemědělského druţstva Pšov 4 nebo na telefonu 353 393 426, 604 266 039, pan Vrzáček, předseda druţstva

VZPOMÍNÁME...
Přestalo se slunce smát, nebe pokryly mraky,
vždyť život jsi měl tolik rád a my taky.
Odešel jsi tiše, tvé srdce přestalo bít,
proč jsi nás tady zanechal, my víme, že jsi nechtěl odejít.
22. prosince uplyne 25 let, kdy nás bez slůvka rozloučení opustil milovaný syn
Ríša Richter. S bolestí v srdci stále vzpomínají maminka a bratr Jiří.

.

INZERCE

Pronajmu byt 2+1 60 m2 v Nádraţní ulici ve Ţluticích. Tel: 603893232

Hledáte vhodný dárek pro své blízké, přátele či kolegy?
Zakupte u nás dárkový poukaz do restaurace, na sportoviště nebo na minigolf. Pro sportovní nadšence nabízíme i permanentky na squash, 10 hodin za 1.500,- Kč, 11. hodina zdarma.
Prodej sušeného ovoce a zeleniny firmy REGENT PLUS ŢLUTICE na recepci penzionu Harmonie.
V prodeji jiţ máme vánoční balíčky.

Ještě nemáte nástěnný kalendář na příští rok?
Kalendáře pro rok 2020 na téma „Ţlutice a okolí“ jsou v prodeji v infocentru za 120 Kč za kus .

Přejeme našim milým čtenářům vlídný advent a krásné a klidné prožití vánočních
svátků.
Redakce Žlutického zpravodaje

Lampionový průvod byl pohádkový
Rok s rokem se sešel a nastal opět podzim. Čas, kdy
připravujeme lampionový průvod. Pohádku jsme vybrali rok dopředu a opět jsme se zaměřili na pohádku
hudební, a to na titul Což takhle svatba, princi?
Letos si v pohádce jako nováček zahrála roli Běly slečna Denisa Vajrychová, učitelka ze ZŠ a ZUŠ Ţlutice,
Petr Businský ztvárnil roli Matěje a královnu hrála paní
Věra Levanská. Děkujeme všem moc.
Další obsazení bylo následovné: král – Václav Slavík,

rádce – Petr Keřka, princ – Tomáš Straka, Babeta –
Jitka Schoppová, Brigita – Veronika Jágrová, hvězdář –
Lenka Skačanová. Hudbu obstaral Petr Levanský,
na kytaru hrál Filip Štěrba, vše doprovázel sbor ţlutických dětí v reţii Aleny Adámkové za technické pomoci
Martina Bůţka, Jana Šmídmajera a Marka Stojanova
a týmu Ţlutických maminek, z.s.
Alena Adámková, Ţlutické maminky, z.s. (Foto J. Borecký

Dovolte mi touto cestou poděkovat všem,
kdo se podíleli celý rok na kulturních
akcích ve Ţluticích. Jsem Vám velice
vděčná za pomoc, které se mi od vás dostává.
Já to vymyslím, ale nikdy není akce jen
o jednom člověku. Je potřeba k tomu
hodně dobrovolníků, pomocníků. A proto
především vám patří poklona. Děkuji.
Poděkování patří i dětem
z Volnočasového klubu, mému sboru
„MLÁDEŢI, JEN TAK DÁL“.
Zároveň jménem Ţlutických maminek,
z.s. děkujeme za přízeň.
Krásné svátky vánoční, ať vám přinesou
chvíle radostné! V novém roce lásku,
svornost a všeho hojnost přeje
Alena Adámková, „Kultura Žlutice“,
Volnočasový klub, Žlutické maminky, z.s.

Fota z pohádky „Co takhle svatba, princi?“ z lampionového průvodu. Foto J. Borecký

Kulturní program prosinec 2019
VELKÉ NÁMĚSTÍ
1. 12. – 15,00 hod.
22.12. – 10,00 hod.

ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU
PRODEJ VÁNOČNÍCH KAPRŮ

KULTURNÍ DŮM
13. 12. – 14,00 hod.

VÁNOČNÍ SETKÁNÍ SENIORŮ, Ţlutické maminky z.s.

MUZEUM
10. 12. – 19,00 hod.
17. 12. – 19,00 hod.
18. 12. – 19,00 hod.

ADVENTNÍ KONCERT - „ŘEČ ANDĚLŮ“
ADVENTNÍ KONCERT – ROSA COELI
ADVENTNÍ KONCERT – SLŠ ŢLUTICE

ZUŠ – VELKÝ SÁL
16. 12. – 17,00 hod.
Vánoční koncert – vystoupení ţáků ZŠ a ZUŠ
18. 12. – 17,00 hod.
Vánoční koncert – vystoupení ţáků ZŠ a ZUŠ
GALERIE

Vánoční výstava

LODĚNICE
24. 12. – 14,00 hod. SETKÁNÍ OTUŢILCŮ
Memoriál MUDr. Morávka, vodácký oddíl PRVOK

KOSTEL SV. PETRA A PAVLA
24. 12.
PŮLNOČNÍ MŠE
INFOCENTRUM
Večerní univerzita třetího věku
KNIHOVNA Zavřeno od 18. 12. 2019 do 10. 1 .2020
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 prosincového čísla Ţlutického zpravodaje přispěli Alena Adámková, Petra Vojtová., Věra Hnátková, Míla Špidrová, Veronika Janíčková, Hana Hnyková, Petr Keřka, Zdeněk Petřík, Ivana Pánková, Karel Kroutil, Luděk Svoboda, Vendula Bónová, Michaela Riesová, Alena Setničková, Jarmila
Zemanová, Lenka Kolihová, Zuzana Pehová, Petra Janouškovcová, Josef Hudec, Jitak Kuffnerová a
Miriam Minářová.
Všem přispěvatelům za zaslané materiály děkujeme!
Příspěvky do lednového čísla nám, prosím, zasílejte do 17. prosince 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

