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Výsledek tříkrálové sbírky 2020 

     Ţlutice 23 131 Kč                   

Ratiboř             891 Kč                     

Skoky         2 098 Kč                     

Močidlec, Pšov  9 135 Kč                                       

Luka, Verušičky  4 367 Kč 

 

 CELKEM        39 622 Kč   

 Děkujeme za vaši štědrost! 

 

  Václav Slavík, starosta města 

PODĚKOVÁNÍ 

Redakce Ţlutického zpravodaje upřímně děkuje a blahopřeje paní Romaně Veselé, bytem Hradební 259, 
Ţlutice a panu Josefu Černému, bytem Na Výsluní 458, Ţlutice, kteří jako dobrovolní dárci krve dosáhli 
dvaceti odběrů a byli odměněni stříbrnou Jánského plaketou. 

Mýtus č. 8: Nejdřív musím mít schválený příspě-
vek na péči, až pak mohu žádat o pečovatelskou 
službu.  

Pečovatelská sluţba se poskytuje dle zákona 
č.  108/2006 Sb., o sociálních sluţbách, v platném 
znění, za úplatu. Příspěvek na péči, který je vyplá-
cen Úřadem práce ČR, slouţí k nákupu sluţeb, 
k  zajištění péče.  

Péči lze sjednat i bez přiznaného příspěvku na péči, 
uţivatel si ji však musí v tomto případě hradit 
z vlastních prostředků (starobní důchod, invalidní 
důchod, dávky nemocenského pojištění, aj.). Jak jiţ 
bylo zmíněno v předchozím článku, kaţdý zájemce 
o sluţbu je sociální pracovnicí informován o moţ-
nosti uplatnění ţádosti o příspěvek na péči, který 
vyplácí Úřad práce ČR. Pokud nemá uţivatel 
na  úhradu sluţeb prostředky z vlastních zdrojů, jed-
náme o spolupráci s rodinou, která do doby přiznání 
příspěvku na péči můţe finančně přispívat na úhradu 
sluţeb.  

 

Mýtus č. 9: Pečovatelskou službu nelze smluvit 
ze dne na den 

Sluţbu je vhodné dojednat s určitým časovým před-
stihem (před zahájením péče je nutné provést sociál-
ní šetření, dojednat rozsah pomoci, zpracovat 
smlouvu o poskytování pečovatelské sluţby – tyto 
postupy vyţadují svůj čas). V mimořádných situa-
cích, kdy nelze pomoc zajistit jiným způsobem 
(rodina, blízcí, sousedé) a provozní moţnosti pečo-
vatelské sluţby to umoţňují, lze zahájit péči ze dne 
na den. 

Stejně tak změnu rozsahu poskytovaných sluţeb 
(rozšíření péče o další úkony, změna času poskyto-
vání úkonů, změna četnosti poskytovaných úkonů, 
apod.) v průběhu poskytování pečovatelské sluţby 
je vhodné oznamovat s časovým předstihem.   

Pokračování v příštím čísle ... 

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

958 988, e-mail: dpszlutice@seznam.cz 

Mýty o pečovatelské službě 

      Některé ze zažitých představ o pečovatelské službě - 5. díl 

mailto:dpszlutice@seznam.cz


          SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ VE ŽLUTICÍCH 

Hasičský ples 
Kaţdoročně organizujeme v měsíci lednu tradiční hasič-
ský ples a ani letos tomu nebylo jinak. Ples se vydařil 
a  já si tímto dovoluji poděkovat účastníkům, organizá-
torům, sponzorům a v neposlední řadě všem přispěvova-
telům hasičskému spolku. Velice si této podpory váţí-
me. Výtěţek, ostatně tak jako vţdy, bude určen na pod-
poru a zabezpečení činnosti naší hasičské mládeţe. 
Hasiči bilancovali… 
3. ledna proběhla v hasičské zbrojnici valná hromada 
ţlutického hasičského spolku, které se zúčastnilo bezmá-
la třicet hostů z okolních hasičských sborů, zástupců 
okresního sdruţení hasičů a Hasičského záchranného 
sboru Karlovarského kraje. 
Níţe uvádím několik stručných informací. 
Zásahová jednotka vyjíţděla v roce 2019 k celkem 64 
událostem  a  k  15 událostem  hodnocených jako zpráva  
o činnosti.  Jednalo se o 42 technických událostí, 8 poţá-
rů, 10 dopravních nehod, 1 planý poplach a 3 taktická 
cvičení. Náplní zmíněných 15 zpráv o činnosti bylo čiš-
tění městské kanalizace, doplňování vody do teplovodní-
ho rozvodu a dovoz uţitkové vody do přilehlých obcí. 
Bezmála desítka dalších událostí, které nejsou oficiálně 
registrovány, byla technická pomoc ţlutickým občanům, 
kteří si zavřeli dveře od svých bytových jednotek s klíči 
uvnitř. Nechyběla odborná příprava, a to jak v hasičské 
zbrojnici, tak i na stanici profesionálních hasičů. Co se 
týče technického vybavení, byla jednotka dovybavena 
novým dopravním automobilem, o kterém jsem jiţ dříve 
informoval.  
O činnosti hasičské mládeže jsem jiţ také pravidelně 
informoval, z opět úspěšného roku  připomenu  snad jen,  
ţe čtvrté místo na krajském setkání přípravek, vítězství 
v okresních a druhá místa v krajských kolech mladší 
a starší kategorie myslím hovoří za vše. 
V hasičském sportu si žlutičtí soutěžící také počínali 
dobře. Ţenské druţstvo zvítězilo v 8. ročníku Vladařské-

ho poháru, v Karlovarském poháru.  
Žlutický hasičský spolek, který je se svým počtem 130 
členů největší v Karlovarském kraji, pracoval v rámci 
schváleného kalendáře akcí. Nechyběly hasičský ples, 
devátý masopust, stavění městské a hasičské májky, se-
tkání hasičských seniorů, účast na mši svaté za hasiče, 
uspořádání soutěţe „O pohár starosty města Ţlutice―, 
návštěva německého Warmensteinachu, slovenského 
Hurbanova, zorganizování víkendu s bezmála šedesáti 
hasičskými přáteli z Vieselabachu.  Financování této 
činnosti bylo kombinované. Jednak z vlastních zdrojů, 
z grantového programu města a z Ministerstva školství 
a mládeţe. Za podporu ještě jednou děkujeme.                
Letošní zasedání bylo volebním na další pětileté období. 
Výkonný výbor byl rozšířen na třináct členů.  
Po sedmnáctileté činnosti se rozhodl starosta našeho 
spolku, pan Jaroslav Koliha mladší, jiţ dále na tento post 
nekandidovat. Novým starostou byl zvolen pan Václav 
Slavík. Dvacetiletou jednatelskou činnost jsem se rozho-
dl ukončit i já. Novým jednatelem byl zvolen pan Jaro-
mír Fejt. Nově zvolený výkonný výbor je uveden 
na stránkách našeho spolku www.hasici-zlutice.cz 
v sekci činnost SDH.  
Všem dosavadním funkcionářům patří veliký dík za je-
jich práci a těm nově zvoleným přeji mnoho elánu 
a úspěchu v jejich činnosti.  
Během valné hromady nechybělo ocenění hasičů. Kro-
mě věrnostních ocenění a čestných uznání byli dekoro-
váni medailemi sv. Floriána pan Václav Janda, Jaroslav 
Koliha mladší, Václav Slavík a Alois Minář. Ústředí SH 
ČMS rozhodlo vyznamenat medailí Za mimořádné zá-
sluhy pana Jaroslava Kolihu staršího, Štefana Levanské-
ho a Alexandra Čapka. 
Valná hromada také mimo jiné schválila nový erb ţlutic-
kého hasičského spolku. Níţe přikládám fotografie 
starého, jistě všem známého, (vlevo) a nově schváleného 
návrhu (uprostřed).  

Jak jsem jiţ dříve zmiňoval, sbor dobrovolných hasičů 
oslaví v letošním roce 150 let od svého zaloţení.  
O podrobnostech a termínech oslav budete podrobně 
informováni v dalších výtiscích Ţlutického zpravodaje 
a na městských vývěskách. K příleţitosti těchto oslav 
bylo vytvořeno logo (vpravo). 
 

Veškeré další příspěvky do Ţlutického zpravodaje, týka-
jící se činnosti ţlutického hasičského spolku budou jiţ 
v reţii nového jednatele. Přeji mu tímto vše dobré. 
 
Alois Minář, jednatel a velitel SDH Žlutice 
 

http://www.hasici-zlutice.cz


Kam jinam za kulturou ? 

Dům kultury Ostrov v úterý 11. 2. 2020, v 19.30 hod. 
nabízí hru Můžem i s mužem.  
 
Vtipná autorská féerie 4 ţen vznikla z potřeby podívat se 
pravdě do očí. Co vše se odkryje a kolik slupek oloupe 
během jedné narozeninové párty? Po čem všichni touţí ? 
A co ţeny dělají, kdyţ si myslí, ţe je nikdo nevidí?  Hra-
jí: Vanda Hybnerová, Kateřina Kaira Hrachovcová, Jitka 
Sedláčková, Dáša Zázvůrková. 
 
Sokolov, Městské divadlo 12. 2. 2020 v 19 hod. uvádí 
hru Jena Silvermana Přítelkyně.   

Čtyřiapadesátiletá Sharon ţije v opuštěném domě upro-
střed Iowa City, městě amerického středozápadu, které 
obepínají kukuřičné lány. Do jejího ţivota vpadne Ne-
wyorčanka Robyn, tajemná cizinka, která dramaticky 
mění Sharonin a ve výsledku i svůj ţivot… Černá kome-

die, která popírá zavedené představy o ţenách …  Hrají: 
Alena Mihulová a Jitka Smutná. Vstupné (doprodej 
míst): 450 Kč 

Městské divadlo Karlovy Vary 13.2.2020 v 19.30  hod. 
rozezpívají Bratři Ebenové. Skvělá hudba, originální 
texty a průvodní slovo Marka Ebena … Co víc si můţete 
přát? 

Lidový dům ve Staré Roli pořádá ochutnávkový večer 
s názvem Tanec s vínem. Nenechte si ujít spojení vína 
a  skvělé cimbálové muziky 21. 2. 2020 od 20 hod. To se 
zkrátka musí zaţít … 

Nečtiny a regionální muzeum potěší 28. 2. 2020 
od 18.30 hod. milovníky zlatého moku. Poslechnout si 
můţete přednášku Historie pivovarů očima muzejníka 
Mgr. Fáka.  

                                    Krásné záţitky přeje Petra Vojtová 

Policisté Karlovarského kraje radí: 

zima vystrkuje růžky                                         

 

Preventisté Karlovarského kraje by rádi upozornili řidi-
če, aby na silnicích dbali zvýšené opatrnosti a svoji jízdu 
přizpůsobili aktuálním povětrnostním podmínkám. 
 
Jízdu mohou v tomto zimním období řidičům na mno-
hých místech komplikovat nejen husté mlhy sniţující 
viditelnost, ale také ranní mrazíky či husté sněţení. Na-
mrzlá komunikace jim můţe znepříjemnit jízdu zejména 
na rychle namrzajících místech, kterými mohou být na-
příklad mosty a přemostění nebo silnice v blízkosti vod 
či lesů. Řidiči by měli svou rychlost přizpůsobit aktuální-
mu stavu vozovky a dodrţovat dostatečnou bezpečnostní 
vzdálenost od vozidla jedoucího před nimi. Dále by měl 
kaţdý řidič myslet na rychlost svého vozidla, neboť smí 
jet jen takovou rychlostí, aby byl schopen zastavit vozi-
dlo na vzdálenost, na kterou má náleţitý rozhled.  

V případě, ţe je v rizikovém úseku komunikace nainsta-
lovaná informační tabule, měl by akceptovat informace, 
které jsou na nich uvedeny. Informační tabule jsou totiţ 
spouštěny automaticky při vzniku náledí či námrazy, a to 
vzhledem k zabudovaným čidlům ve vozovce.  
 
I nadále platí, ţe v období od 1. listopadu do 31. března 
je nutnost mít na vozidlech zimní pneumatiky, pokud se 
na pozemní komunikaci nachází souvislá vrstva sněhu, 
led nebo námraza nebo lze-li to vzhledem k povětrnost-
ním podmínkám předpokládat. Nenechte se tedy zmást 
výkyvy počasí a dbejte na svou bezpečnost.  
 
nprap. Mgr. Věra Hnátková 
Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje  

 VZPOMÍNÁME… 

Stále s bolestí v srdci vzpomínáme 6. února 2020 jiţ dvanácté smutné výročí, kdy nás      
navţdy opustil námi milovaný tatínek a dědeček, pan Josef Branţovský. Kdo jste jej     
znali, věnujte mu tichou vzpomínku s námi.  

Dcera Danuše s dětmi                                                                                                                                          
————————-———————————————————————–—-–————————— 

3. února 2020 uplyne 20 let, kdy nás opustil náš tatínek a děda, pan Josef Plička, a 20. května to bude deset 

let, co nás opustila naše maminka a babička Věra Pličková.   

Za tichou vzpomínku děkují dcery Dagmar, Miloslava a Věra s rodinami.                                                                                                                 



Vzpomínka na Pepíka a Ivánka  

Místní divadelní spolek ŢLUTIČAN a celá kulturní 
obec našeho města utrpěla v loňském roce dvě bo-
lestné ztráty. Do ochotnického nebe odešli dva ka-
marádi a zároveň významné persony našeho soubo-
ru, Pepík Sýkora a Ivánek Michalík. Oba byli vý-
borní herci a skvělí parťáci. 

Pepík Sýkora, profesí osvícený učitel, v posledních 
letech ze zdravotních důvodů jiţ nehrál, ale vzpo-
mínky na spolupráci s ním stále ţijí. Rád si vybavu-
ji osmdesátá léta, kdy jsme společně s pěveckým 
sborem jezdili s malou  estrádou po okolních vsích. 
V jedné z nich jsme na scéně s Pepíkem odehráli 
mírně vulgární karbanickou scénku tak naturalistic-
ky, ţe jsme urazili místní muţe a museli jsme 
urychleně z bezpečnostních důvodů opustit sál. Pe-
pík se pak na schůdcích busu ohlédl a zasněně pra-
vil: „Vidíš, a tohle všechno jsem učil.― Ztvárnil 
bezpočet rolí a často a rád si, k překvapení ostat-
ních, upravoval text podle sebe, aby pak vţdy skli-
dil největší potlesk. Nezapomenutelný byl například 
jeho Děd Vševěd v cimrmanovské pohádce nebo 
pan otec v Rejţákovi z Prahy. 

Také Ivan Michalík sehrál mnoţství postav. Jeho 
kultivované úsporné herectví vyzařovalo smysl 
pro  vtip a pointu. Náš odborný poradce říkával: 
Ivan jako persona vypadá na jevišti vţdycky skvěle. 
Rádi vzpomínáme na jeho rázovitého učitele 
v  představení Sborovna, či osobitého ochotníka 
v  jiţ zmíněném Rejţákovi z Prahy. Ivan měl ob-
rovský vypravěčský dar a schopnost vkusně bavit 
celou společnost včetně zpěvu a hry na kytaru. 
Kdykoli jsme někde poseděli, snaţil jsem se být 
blízko něho, protoţe s ním byla opravdu sranda. 
Oba kamarádi nám budou velmi scházet. 

Na závěr mého povídání ještě co pro své diváky 
ŢLUTIČAN chystá. Jiţ loni jsme začali zkoušet 
novou hru, ale z důvodu nemocí a cestování všech 
aktérů jsme museli vše přerušit a aţ nyní jsme za-
počali znovu. Premiéra by měla být asi v dubnu 
a jde o konverzační hříčku s názvem Moţná přijde 
i  primátor. Uţ se těšíme. 

Jaromír Břehový, principál souboru ŽLUTIČAN 

               Josef Sýkora a Ivan Michalík v úspěšné inscenaci Sborovna 



Kaňka 1 



Kaňka 2 



Kulturní program  

Únor 2020 

KULTURNÍ  DŮM 

15. 2.    MASOPUST  

14,00 hod.     Sraz průvodu na Velkém náměstí 

19,00 hod.     BABÍ HOP  

K tanci a poslechu zahrají Doupováci 

 

20. 2.    18,00 hod.     Věneček Střední lesnické školy Žlutice 

K tanci a poslechu zahraje Triget 

29. 2.    14,00 hod.     Dětský karneval – mateřská škola Ţlutice 

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 únorového čísla Ţlutického zpravodaje přispěli Alena Adámková, Petra Vojtová, Veronika 

Janíčková, Václav Slavík, Věra Hnátková, Alois Minář, Jaromír Břehový, Petr Levanský, Petra 

Janouškovcová, Josef Hulec, Lenka Kolihová, Adéla Hájková, Václav Beneš a Ondřej Kuchta. 

Všem přispěvatelům za zaslané materiály děkujeme! 
 

Příspěvky do březnového čísla  nám, prosím, zasílejte do 18. února 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 


