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          Z jednání zastupitelstva města 

Usnesení 11. zasedání Zastupitelstva města Ţlutice 

Termín a místo konání: pondělí 16. prosince 2019 
od  18 hodin v Kulturním domě Ţlutice. 

Zastupitelstvo města Ţlutice 

schvaluje rozpočet Města Ţlutice na rok 2020 dle návrhu 

předloţeného Městským úřadem Ţlutice s celkovými 

příjmy ve výši 49 252 000 Kč,  celkovými výdaji ve výši 

62 095 000 Kč včetně přídělu do Sociálního fondu na 

straně příjmů i výdajů ve výši 180 000 Kč a financová-

ním ve výši 12 843 000 Kč,  

schvaluje zadání přezkumu hospodaření Města Ţlutice 

za rok 2019 auditorce Ing. Jitce Náhlovské Ph.D. a pově-

řuje starostu města Ţlutice podpisem Smlouvy o vykoná-

ní přezkoumání hospodaření za účetní období od 01. 01. 

2019 do 31. 12. 2019 účetní jednotky Město Ţlutice, 

územní samosprávný celek, 

upřesňuje vymezení hospodářské činnosti města k 1. 1. 

2020 pouze na správu nemovitostí v majetku Města Ţlu-

tice, 

odvolává na základě vlastní ţádosti Ing. Petr Keřku  z 

funkce jednatele společnosti Technické sluţby Ţlutice, 

s.r.o.,  ke dni 31. 12. 2019, 

bere na vědomí Zápis výběrové komise na obsazení pra-

covní pozice jednatele společnosti Technické sluţby Ţlu-

tice, s.r.o., ze dne 9. prosince 2019, 

jmenuje  do funkce jednatele společnosti společnosti 

Technické sluţby Ţlutice, s.r.o.,  pana Ondřeje Plachého 

s účinností od 1. 1. 2020  a ukládá jednateli společnosti 

zajistit provedení zápisu o změně statutárního orgánu 

společnosti ve veřejném rejstříku a dalších registrech,  

schvaluje Smlouvu o výkonu funkce jednatele společ-

nosti Technické sluţby Ţlutice, s.r.o.,  dle předloţeného 

návrhu, 

schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 4/2019 o evi-

denci označených psů a jejich chovatelů ve znění podle 

předloţeného návrhu, 

schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 5/2019 o míst-

ním poplatku ze psů ve znění podle předloţeného návr-

hu, 

schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 6/2019 o míst-

ním poplatku za provoz systému shromaţďování, sběru, 

přepravy, třídění, vyuţívání a odstraňování komunálních 

odpadů ve znění podle předloţeného návrhu, 

schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 7/2019 o míst-

ním poplatku z pobytu ve znění podle předloţeného ná-

vrhu, 

schvaluje Zásady pronajímání bytů ve vlastnictví 

města Ţlutice ve znění podle předloţeného návrhu 

s účinností od 17. 12. 2019, 

bere na vědomí Protokol o kontrole hospodaření 

s veřejnými prostředky v organizaci Základní škola a 

základní umělecká škola, příspěvková organizace ze dne 

31. 10. 2019, 

schvaluje Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu 

města Ţlutice v oblasti kultury, sportu a společenské-

ho ţivota ve znění podle předloţeného návrhu 

s účinností od 16. 12. 2019, 

schvaluje Program pro poskytování dotací z rozpočtu 

města Ţlutice v oblasti kultury, sportu a společenské-

ho ţivota pro rok 2020 se lhůtou přijímání ţádostí od 

30. ledna 2020 do 2. března 2020. 

  Mgr. Bc. Václav Slavík, starosta města             
Ladislav Koutný, místostarosta města 

 
Váţení spoluobčané, 
 
s počátkem nového roku 2020 mi dovolte upřímně vám všem popřát pevné zdraví a mnoho 
spokojenosti v osobním i pracovním ţivotě. Chci také poděkovat jménem města Ţlutice 
za  spolupráci v uplynulém roce. Poděkování patří všem školám, spolkům i jednotlivcům, 
kteří svým úsilím nebo vzornou reprezentací pracovali na dobrém jménu našeho města.   
Zároveň se těším na spolupráci v roce 2020.  
                                                                                                Václav Slavík, starosta  města 



Město Ţlutice informuje všechny majitele psů na změnu 
částky ročního poplatku za drţení psa. Dnem 1. 1. 2020 
nabývá účinnosti vyhláška č. 5/2019 o místním poplatku 
ze psů. Po deseti letech se tak mění sazba ročního poplat-
ku. 

pro drţitele, který je přihlášen nebo má sídlo ve městě 
Ţlutice: 

za jednoho psa                                                        
 600 Kč 

za druhého a kaţdého dalšího psa téhoţ drţitele   
 900 Kč 

pro drţitele, který je přihlášen,nebo má sídlo v obcích 
Protivec, Záhořice, Vladořice, Verušice, Veselov, 
Ratiboř, Knínice, Skoky, Mlyňany a Hradský Dvůr: 

za jednoho psa                                                      
 200 Kč 

za druhého a kaţdého dalšího psa téhoţ drţitele   
 300 Kč 

pro drţitele, kterým je osoba starší 65 let 

za jednoho psa                                                         
 150 Kč 

za druhého a kaţdého dalšího psa téhoţ drţitele    
 220 Kč 

 
Kaţdý drţitel psa označeného čipem, který bude mít  
zároveň svého pejska přihlášeného  
do některého z registrů v České republice, bude od po-
platku v následujícím roce osvobozen.  
 
Nová povinnost pro majitele psa platná od 1. 1. 2020 
 
Dnem 1. 1. 2020 vstupuje v platnost obecně závazná vy-
hláška města Ţlutice č. 4/2019, o evidenci označených 
psů a jejich chovatelů. Kaţdý majitel psa nahlásí číslo 
čipu svého pejska na Městský úřad Ţlutice správci míst-
ních poplatků. V případě, ţe se pak pejsek zaběhne a bu-
de v okolí Ţlutic odchycen, je moţné pomocí čtečky či-
pů, kterou má Městský úřad zakoupenou, ihned identifi-
kovat a kontaktovat majitele. 

      V případě jakýchkoliv nejasností se obraťte na správ-
ce místních poplatků, paní Leonu Jirsovou,  
tel. 353 227 961. 

                                                                                                    
Leona Jirsová, správce místních poplatků             

Městský úřad Žlutice 

    Informace pro majitele psů 

Tříkrálová sbírka 2020     

Sbírka proběhne 5. ledna 2020 ve městě a okolí. Prosíme, otevřete koledníkům svoje dveře a srdce, podpoř-
te charitní dílo! 

HLEDÁME TAKÉ DOBROVOLNÍKY!!! 

Jak na to? Utvořte si skupinku 3 koledníků – na věku nezáleţí (doprovodu by mělo být min. 15 let a musí 
mít OP). Ozvěte se nejlépe předem na níţe uvedené kontakty. Skupinka dostane královské koruny, kalendá-
ře, cukříky a zapečetěnou kasičku. Koledníci si sami vyrobí pláštíky. Na památku si za pomoc odnesou ko-
ledníci malý dárek. V neděli 5. 1. 2020 se sejdeme v 9:30 hod. ve ţlutické hasičárně a rozdělíme si úseky 
města.  

Komu se ozvat? email: starosta@zlutice.cz, telefon: 725 051 045 



Mýty o pečovatelské sluţbě 

      Některé ze zaţitých představ o pečovatelské sluţbě - 4. díl 

Mýtus č. 6: pečovatelská sluţba zaručí, ţe se mi / mé-
mu blízkému nic nestane 

Tak jako v běţném ţivotě, i při poskytování pečovatelské 
sluţby existují přirozená rizika, se kterými se můţeme 
při práci s uţivateli setkat a nelze je zcela vyloučit. Pečo-
vatelská sluţba můţe uţivatele sluţby informovat o rizi-
ku, můţe na riziko upozornit, můţe doporučit, jak riziko 
omezit. Pečovatelská sluţba ani nikdo jiný však nemůţe 
zaručit, ţe se nic nemůţe stát ... 

Např. situace: uţivatel má problém s chůzí, chůze je 
nejistá, „šouravá“. V domácnosti jsou koberečky. Uţiva-
tele informujeme, ţe je zde zvýšené riziko pádu, doporu-
číme koberečky odstranit, aby se předešlo riziku pádu. 
Uţivatel koberečky odstranit nechce, v domácnosti je má 
nadále i s tím rizikem, ţe můţe o kobereček zakopnout, 
upadnout a zranit se. 

Např. situace: uţivatel osamělý, sníţená soběstačnost. 
Doporučena sluţba tísňové péče (zajištění pomoci v noč-
ních hodinách). Uţivatel si sluţbu sjednat nechce – 
i  s  tím rizikem, ţe se mu v noci můţe něco stát a nebude 
mu poskytnuta ihned adekvátní pomoc. 

Všichni se denně setkáváme s přirozenými riziky a je 
na  kaţdém z nás, zda nějaká doporučení akceptujeme či 
ne, je to kaţdého volba (např. doporučení lékaře – přestat 
kouřit, pít alkohol, jíst sladké, sníţit svou hmotnost, spor-
tovat, nedělat nějakou rizikovou činnost, apod.).  

Mýtus č. 7: pečovatelská sluţba je drahá 

Pečovatelská sluţba se podle zákona č. 108/2006 Sb., 
o  sociálních sluţbách, v platném znění, poskytuje 
za úplatu. Bez úplaty můţe být pečovatelská sluţba po-
skytnuta rodinám, ve kterých se narodily současně 3 ne-
bo více dětí, a to do 4 let věku těchto dětí, účastníkům 
odboje, osobám, které jsou účastny rehabilitace podle 
zákona o soudní rehabilitaci, osobám, které byly zařaze-
ny v táboře nucených prací, pozůstalým manţelům 
(manţelkám) po těchto osobách. 

Zákon pomocí prováděcí vyhlášky současně reguluje 
ceny za poskytované sluţby (stanovuje maximální cenu 
za sluţby, vyšší cenu nesmí sluţba vybírat). DPS Ţlutice, 
p.o. má schválený sazebník v souladu s prováděcí vy-
hláškou. S tímto sazebníkem jsou zájemci o sluţbu se-
známeni při jednání, sazebník je současně přílohou 
smlouvy o poskytování pečovatelské sluţby. 

Cena uvedená v sazebníku není cenou, která by pokryla 
celkové náklady na provoz sluţby (v sazebníku je uvede-

na cena za úkon např. 100,- Kč / hod., skutečné náklady 
za poskytnutí úkonu jsou však vyšší, např. aţ 300,- Kč / 
hod. - do skutečného nákladu jsou započteny přímé ná-
klady - hodina práce pečovatelky, ale i nepřímé náklady 
– všechny další náklady, které organizaci vznikají v sou-
vislosti v provozem sluţby – např. čas, který stráví pře-
chodem k uţivateli, ochranné pomůcky, školení pečova-
telek, telefonní poplatky, náklady na provoz vozidla, po-
jištění, a další). Zbylou část (do výše skutečného nákla-
du) doplácí zřizovatel (město Ţlutice) a Karlovarský kraj 
(dotace z rozpočtu MPSV + rozpočet kraje). Pro tento 
účel je třeba mít zpracovanou kalkulaci nákladů na jed-
notlivé činnosti. Kalkulace nákladů bývá předkládána při 
kontrolách MPSV, KÚKK, FÚ apod. Tyto instituce kon-
trolují soulad sazebníku se zákonem.  

Kaţdý zájemce o sluţbu je sociální pracovnicí informo-
ván o moţnosti uplatnění ţádosti o příspěvek na péči, 
který vyplácí Úřad práce ČR. Příspěvek na péči slouţí 
osobě závislé na pomoci druhé osoby právě k nákupu 
sluţeb. Příspěvek se vyplácí ve 4 stupních – podle míry 
závislosti. Osoba, která je závislá na pomoci druhé osoby 
ve velké míře, obdrţí odpovídající stupeň příspěvku 
na péči (v případě osob ţijících doma jsou to částky 880,
-. Kč, 4.400,- Kč, 12.800,- Kč, 19.200,- Kč). Pokud tako-
vá osoba čerpá pečovatelskou sluţbu opakovaně v průbě-
hu dne, má vyšší vyúčtování, které však plně pokryje 
pobíraný příspěvek na péči (někdy uţivateli dokonce 
prostředky z příspěvku zbývají, celý příspěvek za péči 
ani neutratí). 

Řízení o přiznání příspěvku na péči trvá několik měsíců. 
Pokud nemá uţivatel na úhradu prostředky z vlastních 
zdrojů, jednáme o spolupráci s rodinou, která do doby 
přiznání příspěvku na péči můţe finančně přispívat 
na úhradu sluţeb. Příspěvek na péči je po rozhodnutí vy-
placen zpětně (ţádost podána např. v 09/19, příspěvek 
přiznán ve 12/19, výplata proběhne zpětně od 09/19). 

Je nutné podotknout, ţe pečovatelská sluţba účtuje úhra-
du pouze za skutečně spotřebovaný čas při poskytování 
úkonu, nikoliv za započatou hodinu práce, jako je to 
u  komerčních sluţeb. Pokud poskytování úkonů netrvá 
celou hodinu, výše úhrady se poměrně krátí. 

Pokračování v příštím čísle... 

Veronika Janíčková, ředitelka DPS Ţlutice, p.o.       
                    353 393 269 / 725 958 988, 

e-mail: dpszlutice@seznam.cz 

Spolek zdravotně postiţených Ţlutice děkuje všem sponzorům za věcné dary pro naše členy. 
Tombola obohatila naši výroční schůzi.  

Za výbor spolku Alena Krejcarová 

mailto:dpszlutice@seznam.cz


Policisté Karlovarského kraje radí:                                                                        

bezpečné chování na horách   

Zima se jiţ chopila své vlády a především hory za-
sypala sněhovou přikrývkou. Hory jsou teď láka-
dlem nejen pro turisty, ale především pro lyţaře či 
snowboardisty. Pokud se tam vydáte i vy, pojďme 
si připomenout 10 základních pravidel chování 
na sjezdových tratích podle FIS (Mezinárodní ly-
ţařské federace): 
 
1. Ohled na ostatní lyţaře 
Kaţdý lyţař nebo snowboardista se musí neustále 
chovat tak, aby neohroţoval nebo nepoškozoval 
někoho jiného. 
 
2. Zvládnutí rychlosti a způsobu jízdy 
Kaţdý lyţař nebo snowboardista musí jezdit na do-
hled. Svou rychlost a svůj způsob jízdy musí při-
způsobit svým schopnostem, terénním, sněhovým 
a  povětrnostním poměrům, jakoţ i hustotě provo-
zu. 
 
3. Volba jízdní stopy 
Lyţař nebo snowboardista přijíţdějící zezadu musí 
svou jízdní stopu zvolit tak, aby neohroţoval lyţaře 
jedoucího před ním. 
 
4. Předjíţdění 
Předjíţdět se můţe ze shora nebo zespodu, zprava 
nebo zleva, ale vţdy jen s odstupem, který poskytne 
předjíţděnému lyţaři či snowboardistovi pro všech-
ny jeho pohyby dostatek prostoru. 
 
5. Vjíţdění a rozjíţdění 
Kaţdý lyţař nebo snowboardista, který chce vjet do 
sjezdové tratě nebo se chce po zastavení opět rozjet, 
se musí pohledem nahoru a dolů přesvědčit, ţe to 
můţe učinit bez nebezpečí pro sebe a pro ostatní. 
 
6. Zastavení 
Kaţdý lyţař nebo snowboardista se musí vyhýbat 
tomu, aby se zbytečně zdrţoval na úzkých nebo ne-
přehledných místech sjezdové tratě. Lyţař nebo 
snowboardista, který upadl, musí takové místo 
uvolnit co nejrychleji. 
 
7. Stoupání a sestup 
Lyţař nebo snowboardista, který stoupá nebo sestu-
puje pěšky, musí pouţívat okraj sjezdové tratě. 
 
                                                                                    

8. Respektování značek 
Kaţdý lyţař nebo snowboardista musí respektovat 
značení a signalizaci. 
9. Chování při úrazech 
Při úrazech je kaţdý lyţař nebo snowboardista po-
vinen poskytnout první pomoc. 
 
10. Povinnost prokázat se 
Kaţdý lyţař nebo snowboardista, ať svědek nebo 
účastník, ať odpovědný, nebo ne, je povinen v pří-
padě úrazu prokázat své osobní údaje. 
 
Lyţařům a snowboardistům doporučujeme     
pouţívat 

- ochranu hlavy přilbou, která splňuje podmínky 
směrnic pro děti i dospělé 

- ochranu očí vhodnými lyţařskými brýlemi    
- chránič páteře, tzv. páteřák. 

 
Pouţívat by dále měli také vhodné teplé oblečení 
s reflexními prvky. Turisté by měli své horské túry 
plánovat s rozvahou, nepodceňovat své síly a vţdy 
si ssebou vzít mobilní telefon pro případ, ţe by se 
ztratili, aby si mohli přivolat pomoc.  
 
Pokud se chystáte na cestu do hor, nezapomeňte 
na  zimní výbavu (zimní pneumatiky, sněhové řetě-
zy). Parkujte na vyznačených parkovištích a neza-
pomeňte si své vozidlo při odchodu řádně uza-
mknout. Ve vozidle nenechávejte viditelně leţet 
ţádné cenné věci, jako např. lyţařskou výbavu, ka-
belky apod. Nezapomeňte, ţe auto není trezor 
a  všechny viditelné cennosti jsou lákadlem pro zlo-
děje.  
 
Přejeme vám hezké zimní období bez jakýchkoliv 
nehod.  
 
por. Bc. Zuzana Týřová 
 
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 



Úvodem mi dovolte jménem svým a jménem ţlutického hasičského spolku, popřát všem pevné zdraví a 
spokojenost, a to jak v profesním, tak i v soukromém ţivotě nejen v roce 2020. 

          SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ VE ŢLUTICÍCH 

Karlovarská malá scéna Husovka vás potěší ve středu 
15. 1. 2020 v 19.30 hod. Scénu ovládnou černé brýle, 
černé kalhoty, rocková dravost i jazzová elegance v po-
dání kapely Laura a její tygři ! 

Ještě jednou Husovka 22. 1. 2020. Od 19.30 hod. se 
na  scéně objeví subtilní, leč hudebně nesmírně vyjímeč-
ná a velká ţena české hudební scény – Lenka Dusilová. 
Buďte si jisti, ţe tento koncert rozhodně nebude stejný 
jako ten minulý. 

Poslední lednový termín ještě Husovka. V pátek 31. 1. 
2020 celý prostor naplní kapela, která je označovaná 
jako hoši přední alternativní scény a teplického punko-
vého podhoubí : Uţ jsme doma. Dravost, tempo, přímo-
čarost jsou jejich poznávacím znamením. Nenechte si 
ujít. 

Karlovarské městské divadlo v lednu chystá pěkné 
kusy – 23. 1. 2020 ve čtvrtek od 19.30 hod. bláznivou 
komedii francouzského kontroverzního autora v reţii 
plzeňského rodáka Antonína Procházky : Dva nahatý 
chlapi.  Příleţitost zde dostávají dva Martinové – Kraus 
a Zounar. 

Ještě jednou městské divadlo – 28. 1. 2020 v úterý 
od 19.30 hod. Molierův Lakomec v podání Pavla 
Zedníčka. Tento herecký koncert bude stát  za to ! 

Příznivci kapely Arakain se mohou těšit do Lidového 
domu ve Staré Roli dne 25. 1. 2020. Tento večer kape-
la zahájí koncertní šňůru k novému albu Jekyll a Hyde.  

 

Šťastné vykročení do nového roku přeje  Petra Vojtová 

                                   Co kde jiného v kulturním kalendáři ? 

Členům našeho hasičského spolku připomínám termín 
valné hromady, která se koná  3. ledna od 18:00 hodin 
v hasičské zbrojnici. Účast na valné hromadě je jednou 
z povinností člena sdruţení.  
Důleţitost tohoto zasedání je navíc podtrţena tím, ţe rok 
2020 je rokem volebním na další pětileté období v celé 
struktuře Sdruţení hasičů Čech, Moravy a Slezska.  
 
 V roce 2020, kdy mimo jiné náš hasičský spolek oslaví 
150 let od svého zaloţení, nebude chybět hasičský ples, 
který se tentokrát bude konat v sobotu 25. ledna 
od 20:00 hodin v sále místního kulturního domu.   
K tanci a poslechu opět zahraje taneční kapela CON-
CORDIA Band. Bliţší informace o kapele lze získat 
na jejich webových stránkách www.concordia-band.cz. 
Cena vstupenek bude 200,- Kč.  

Vstupenky budou volně k zakoupení od 8. ledna u paní 
Ferencové, v budově místní knihovny a infocentra, 
v úterý a v pátek od 9:00 hodin do 16:00 hodin a ve stře-
du a ve čtvrtek od 9:00 hodin do 17:00 hodin. 
Vstupenky si bude moţné také zakoupit prostřednictvím 
uniformovaných delegací, které je budou ve večerních 
hodinách jiţ tradičně nabízet.   
Opět bude jen na vás, zda si vstupenku zakoupíte za úče-
lem návštěvy plesu nebo jejím nákupem podpoříte čin-
nost místního hasičského spolku, popřípadě nabídku 
odmítnete.  
 
Alois Minář 
Jednatel a velitel SDH Ţlutice 



Pokud se vydáte na procházku po modré značce od nádraţí 
starou cestou Kamenkou směrem na Semtěš (Cesta divoči-
nou), dojdete asi po 15 minutách k nové studánce. V září ji 
tu postavil pan Třeštík, pod dohledem ing. Kadery. 

V malé rokli zde pramení potůček, který se dále vlévá 
do Střely. U pramene je vţdy velké mnoţství stop od  zvěře, 
která sem zřejmě chodí pít. I proto bylo třeba udělat novou 
studánku bytelně. Je vyzděna z kamene a  příští rok bychom 
chtěli sehnat peníze na zhotovení dřevěné stříšky. Umístíme 
zde i dřevěnou sochu studánkové víly od autora Roberta 
Maška. 

Studánek v našem okolí není mnoho a na turistických stez-
kách jsou vţdy příjemným osvěţením. Doufám, ţe i  tahle 
nová studánka se stane oblíbeným místem při toulkách 
po okolí Ţlutic. 

Velkou část financí na zhotovení studánky poskytl našemu 
spolku Karlovarský kraj (16.000,- Kč). Zbytek doplatil spo-
lek SOVa (5.000,- Kč). Kameny na stavbu věnovali manţelé 
Neckářovi, s dopravou pomohl 
pan Aleš Sitek a ţlutické tech-
nické sluţby. Všem, kteří se na 
zhotovení studánky podíleli, 
moc děkujeme! 

MUDr. Hana Hnyková,                                                                  
SOVa 

                                                  Studánka 



Kaňka 1 



Kaňka 2 



  VZPOMÍNÁME... 

Pronajmu byt 2+1 v 

centru Ţlutic o výměře 

59m2.  Bliţší informace 

na telefonu: 

602 409 983. 

11. ledna 2020 vzpomeneme nedoţitých 100. narozenin naše-

ho drahého tatínka, pana Antonína Machovského. 29. ledna 

uplyne jiţ 23 let od doby, kdy nás navţdy opustil. Děkujeme 

všem, kteří mu věnují tichou vzpomínku. 

S láskou vzpomínají děti Toník, Maruš a Blanka s rodinami. 

                          .                                                         
INZERCE 

 

PODĚKOVÁNÍ 

Děkuji všem, kteří se v tak hojném počtu přišli rozloučit s manţelem . Děkuji za květinové dary a za proje-
venou soustrast. Zvláště děkuji těm, kteří nám pomohli radou i pomocí při zařizování pohřbu. 

Při zařizování pohřbu i při pohřbu samotném jsem měla pocit, ţe jsem mezi svými, ţe nás měli lidé rádi. 
Bylo to milé, moc mi to pomohlo. Děkuji všem. 

Boţena Sýkorová s dětmi 

Přejeme našim milým      
čtenářům zdraví, pohodu  

a štěstí v nastávajícím roce 
2020. Dopisovatelům naše-

ho listu děkujeme za pří-
spěvky v loňském roce 

a těšíme se na další         
spolupráci.  

 
Redakce Ţlutického  

zpravodaje 



Rozsvícení vánočního stromu ve Ţluticích v neděli 1. 12.  Foto Jan Borecký 

Vaření „starostovské“ po-

lévky zelňačky, pásmo 

ZUŠ a MŠ v Domě kultu-

ry a  průvod dětí s oslí-

kem pod vánočním stro-

mem na Velkém náměstí. 



Kulturní program   

Leden 2020 

Tříkrálová sbírka Ţlutice 2020 

5. 1.  9. 30 hod., ţlutická hasičárna 

KULTURNÍ  DŮM   

17. 1.   20.00 hod.     Maturitní ples SLŠ Ţlutice 

                                  hraje KV band 

 

25. 1 .  20.00 hod.     Ples Sboru dobrovolných hasičů Ţlutice 

                           hraje profesionální taneční skupina Concordia Band 

Ţlutický zpravodaj, tiskovina Města Ţlutic. MK ČR E12306 Ročník XLV. 
Nákladem 1080 ks tiskne tiskárna AZUS Březová. Distribuce zdarma. 

 
Šéfredaktor: Jaromír Břehový  

Jazyková korektura: Mgr. Petra Janouškovcová, Mgr. Ivana Strejčková 
 

Do lednového čísla Ţlutického zpravodaje přispěli Alena Adámková, Petra Vojtová, Veronika 

Janíčková, Václav Slavík, Zuzana Týřová, Alois Minář, Alena Krejcarová a Leona Jirsová. 

Všem přispěvatelům za zaslané materiály děkujeme! 
 

Příspěvky do únorového čísla  nám, prosím, zasílejte do 20. ledna 2020, 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 


