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Přehled hospodaření města k 31.12. příslušného roku v tis. Kč  

 
 

  2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

běžné příjmy 40 572 35 353 45 664 58 917 61 297 51 807 46 356 53 453 58 843 

běžné výdaje 37 577 28 943 33 435 34 532 41 591 37 833 37 579 38 583 39 820 

kapitálové pří-
jmy 

1 489 524 214 117 524 1 604 152 363 765 

kapitálové vý-
daje 

5 637 4 081 6 487 30 321 35 540 4 386 13 390 7 615 18 788 

celkové příjmy 42 061 35 877 45 878 59 034 61 821 53 411 46 508 53 816 59 608 

           z toho 
dotace 

10 098 5 249 9 699 25 299 24 730 15 379 5 405 7 737 10 375 

celkové výdaje 43 214 33 024 39 922 64 853 77 131 42 219 50 969 46 198 58 608 

výsledek hos-
podaření 

-1 153 2 853 5 956 -5 819 -15 310 11 192 -4 461 7 618 1 000 

 
Přehled plnění rozpočtového určení daní k 31.12. příslušného roku v tis. Kč  

Název daně 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
2018 2019 

Daň z příjmů 
FO ze závislé 
činnosti 

4 123 4 224 5 709 5 620 6 202 6 826 

7 564 8 634 9 451 

Daň z příjmů 
FO ze samost. 
výděl. činnosti 

329 534 653 623 358 1 036 

198 135 316 

Daň z příjmů 
FO z kapitálo-
vých výnosů 

386 456 583 666 708 702 

659 778 855 

Daň z příjmů 
právnických 
osob 

4 037 4 472 5 622 6 373 6 572 7 249 

7 301 7 145 7 965 

Daň z přidané 
hodnoty 

9 577 9 029 11 874 12 956 12 816 13 302 
14 843 17 582 17 939 

Daň z hazard-
ních her 

186 383 272 192 110 136 
183 205 214 

Daň z nemovi-
tostí 

3 266 3 658 3 310 3 602 3 464 3 468 
3 640 3 799 4 435 

Celkem 21 904 22 756 28 023 30 032 30 230 32 719 
34 388 38 278 41 175 



Místní poplatky lze platit i v DPS 

Městský úřad Ţlutice  v letošním  roce  opět   nabízí  ob-
čanům moţnost zaplatit místní poplatky a to ve čtvrtek 
26. 3. 2019 v  době od 13.00 do 15.00 hodin ve společen-
ské místnosti domu s pečovatelskou  sluţbou  (Mlýnská 
č. p. 467).   
V tomto termínu je moţné na místě zaplatit místní popla-
tek ze psů, místní poplatek za komunální odpad a popla-

tek za pronájem zahrádek. Městský úřad Ţlutice chce 
tímto způsobem vyjít vstříc především seniorům ţijícím 
na sídlišti (ulice Pod Strání a Mlýnská) a umoţnit jim 
zaplatit poplatek v místě trvalého bydliště. 
 
                               Leona Jirsová, Městský úřad Žlutice 

Usnesení 11. zasedání Zastupitelstva města Ţlutice 

Termín a místo konání: pondělí 27. ledna 2019 
od  18 hodin v Kulturním domě Ţlutice. 

Zastupitelstvo města Ţlutice 

schvaluje poskytnutí bezúročné půjčky SH ČMS -  Sbo-
ru dobrovolných hasičů Ţlutice ve výši 600.000,- Kč 
na předfinancování dotačního projektu z Programu Eure-
gia Egrensis „150. výročí Sboru dobrovolných hasičů 
Ţlutice“,  

schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2020/ZM ve znění 
podle návrhu předloţeného Městským úřadem Ţlutice, 

schvaluje Směrnici 1/2020 pro tvorbu a pouţívání soci-
álního fondu města Ţlutice s účinností od 1. 2. 2020, 

jako jediný společník společnosti Lesy Ţlutice, s.r.o. od-

volává  pana Mgr. Pavla Bílka, pana Karla Kroutila a 
Tomáše Vojíka z funkce člena dozorčí rady společnosti 
Lesy Ţlutice, s.r.o. ke dni 27. 1. 2020 a volí do funkce 
člena dozorčí rady společnosti pana Mgr. Pavla Bílka, 
paní Ing. Bc. Radku Stolarikovou, Ph.D. a pana Zdeňka 
Petříka s účinností od 28. 1. 2020,  

schvaluje s účinností od 27. 1. 2020 změnu Zřizovací 
listiny příspěvkové organizace DPS Ţlutice ve znění 
podle předloţeného návrhu, 

bere na vědomí zápis z 9. jednání Komise pro oblast 
sociální a bezpečnost a zápis z 9. a 10. jednání Komise 
pro investice a rozvoj. 

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

          Z jednání zastupitelstva města 

Stav financí na bankovních účtech města k 31.12. příslušného roku v Kč  

  2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

běžný 
ČSOB 

6 470 3 145 4 809 1 442 2 468 41 304 37 981 35 962 35 970 

běžný ČS 492 980 
1 882 

825 

7 615 
345 

2 068 
229 

141 769 
3 492 

608 

3 435 
840 

429 175 
1 652 

435 

spořící 
ČSOB 

13 880 
480 

14 005 
400 

14 085 
909 

14 131 
227 

9 138 
355 

9 140 
873 

4 142 
968 

14 160 
638 

11 198 
078 

dotační 
ČNB 

    350 938 232 398 42 837 287 978 59 690 109 061 
2 361 

066 

Sociální 
fond ČS 

23 162 48 289 47 035 50 591 65 549 83 195 154 122 208 026 231 836 

Celkem 
14 403 

092 

15 939 
659 

22 104 
036 

16 483 
887 

9 390 
978 

13 045 
958 

7 830 
601 

14 942 
861 

15 479 
385 



Váţení občané, 

město Ţlutice pořídilo 4 černé sběrné nádoby o objemu 
240 l, které budou slouţit k oddělenému sběru jedlých 
olejů a tuků. Do těchto nádob mohou občané oleje a tuky 
vhazovat v uzavřených PET lahvích. 

Nádoby jsou od 13. 2. umístěny v těchto místech: 

v ulici Pod Strání před čp. 467 (dům s pečovatelskou 
sluţbou) 

v ulici Vítězná před bývalou kotelnou u č. p. 424 

v ulici Zámecká u č. p. 402 (stanoviště kontejnerů na 
tříděný odpad)  

ve  sběrném dvoře (areál Technických sluţeb Ţlutice) 

Důvod zavedení povinnosti 

Upotřebené jedlé oleje a tuky jsou kvalitní surovinou, 
která po zpracování (zahřátí, filtrace) můţe slouţit 
pro výrobu metylesteru jako přídavku k pohonným hmo-
tám nebo po regeneraci mohou být tyto vyuţity v růz-
ných odvětvích (chemický, gumárenský, dřevařský prů-
mysl). 

Upotřebené jedlé oleje a tuky velmi často končí v kanali-
zacích a následně v čistírnách odpadních vod, kde způso-
bovaly rozsáhlé problémy v provozované technologii 
čištění (například ucpávání potrubí a další). 

Důvodem k nastavení této povinnosti byla také nutnost 
plnění cíle sníţení mnoţství bioodpadů ukládaných 
na  skládky dle Směrnice o skládkování odpadů a dále 
také sníţení celkového mnoţství odpadů ukládaných 
na skládky. 

Legislativní předpisy 

Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších 
předpisů 

Vyhláška č. 321/2014 Sb., o rozsahu a způsobu zajištění 
odděleného soustřeďování sloţek komunálních odpadů 

Vymezení povinnosti 

Obec je povinna zajistit celoročně místa pro oddělené 
soustřeďování jedlých olejů a tuků (kat. č. 20 01 25) 
Místa k odkládání jedlých olejů a tuků by měla být zpří-
stupněna občanům alespoň jeden den v týdnu. 

Jiří Volf,  Městský úřad Žlutice 

                   Třídění upotřebených jedlých olejů a tuků ve městě Ţlutice 

Kutilové, zahrádkáři a sadaři, jaro je za dveřmi!                                                                         

Potřebné nářadí a pomůcky výhodně nakoupíte v ŢELEZÁŘSTVÍ U BŘEHŮ Ţlutice, 

dolní křiţovatka.  Po – Pá:  8 - 12 hod., 14 - 17 hod.,  So: 8 - 11hod.                                                               



Policisté Karlovarského kraje radí:                                                                        

Seniore, pozor na podvodníky 

Preventisté Karlovarského kraje by rádi upozornili 
zejména seniory na podvodníky, kteří se snaţí vloudit 
do jejich blízkosti, a to z jediného důvodu, podvést je 
a okrást. Bohuţel k podvodům a krádeţím dnes uţ nedo-
chází jen při návštěvách podvodníků, kteří se vydávají 
např. za revizory plynu apod., ale i za zavřenými dveřmi 
vašeho obydlí. Podvodníci se s vámi mohou spojit pro-
střednictvím telefonu nebo v některých případech i pro-
střednictvím internetu. Mezi časté praktiky patří např. 
telefonáty podvodníků, kteří se vydávají za rodinné pří-
slušníky a ţádají o finanční prostředky, jeţ si u nich vy-
zvedne jejich kamarád. Buďte proto obezřetní, s kým 
komunikujete a v případě, ţe vás někdo poţádá o po-
moc, zejména o tu finanční, dejte si pozor!  

V případě, ţe vás někdo kontaktuje prostřednictvím 
telefonu: 

S cizími lidmi se nebavte. 

Nikomu do telefonu neuvádějte své osobní údaje. 

Prostřednictvím telefonu  nikomu nesdělujte čísla 
faktur sluţeb, které máte zprostředkovány.  

Podvodníci se na vás mohou obrátit i pod záminkou 
vašich příbuzných v nouzi, vše si raději dopředu 
ověřte, neţ někomu svěříte své mnohdy celoţi-
votní úspory, můţe se jednat o podvod.  Zdánli-
vě vás můţe kontaktovat z neznámého čísla váš 
vnuk/vnučka s ţádostí o zapůjčení peněz na vý-
hodnou koupi vozidla.  

V případě, ţe někdo zaklepe na dveře vašeho bytu:  

Neotvírejte dveře, pokud nevíte, kdo je za nimi. Va-
še bezpečí můţe ochránit panoramatické kukát-
ko nebo bezpečnostní řetízek na dveře.  

Jestli na vás zvoní opravář a nebyli jste o jeho ná-
vštěvě předem informováni, dveře neotvírejte.  

Podvodníci za vámi mohou přijít např. i se zámin-
kou výhry v loterii, či přeplatků energií.  

Buďte obezřetní i v případě, ţe vás osloví někdo se 
záminkou zatelefonování kvůli poruše na vozi-
dle. 

Nepodléhejte vidině levného nákupu nebo zpro-
středkování levnějších sluţeb, ve většině přípa-
dů se jedná o podvod.  

Nesdělujte nikomu cizímu své osobní údaje.  

Nikomu neukazujte, kde máte uloţené úspory.  

Vţdy, neţ někomu svěříte jakoukoli finanční částku, si 
danou situaci ověřte buď u svých příbuzných nebo 
u zprostředkovatele jednotlivých sluţeb, neboť v přípa-
dě, ţe z vás podvodníci nevylákají peníze přímo, najdou 
si jiný způsob, jak Vás okrást.  

nprap. Mgr. Věra Hnátková 
oddělení tisku a prevence Krajského ředitelství policie 
Karlovarského kraje  

Ve studených lednových dnech zavítali ţáci SLŠ Ţlutice 
společně s pedagogy za dětmi a ţáky základní školy, 
mateřské školy a praktické školy  v Karlových Varech. 
V rámci programu lesní pedagogiky se mladí zvědavci 
dozvěděli spoustu zajímavých informací o lesním eko-
systému, zvěři, přezimování zvěře, pobytových znacích 

zvěře a jak to vypadá v zimě v lese. Nechybělo také 
zpestření v podobě dvou čtyřnohých kamarádů Ţofky 
a Barunky. Program se všem moc líbil a SLŠ Ţlutice se 
těší na další společně strávený den. 
 

Radka Stolariková, ředitelka SLŠ Žlutice 

Studenti SLŠ Ţlutice se vydali za dětmi           



          SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ VE ŢLUTICÍCH 

Čeká nás náročný rok spojený nejen s tradičními 
sportovními a spolkovými aktivitami, ale také rok 
oslav 150. let zaloţení sboru. Členové výkonného 
výboru se sešli 12. února na 2. výborové schůzi 
a zahájili organizaci a přípravy akcí. Byl schválen 
podrobný rozpočet na rok 2020. S výdaji sboru 
pomůţe jiţ schválená ţádost o dotaci u organizace 
Euregio Egrensis. K financování celé akce jsme 
poţádali město Ţlutice o zápůjčku ve výši 
600.000,- Kč. Tyto peníze jsou potřeba na dobu, 
neţ dojde k uzavření a vyúčtování celého projektu 
a proplacení dotace. Zastupitelé naší ţádost schvá-
lili. Velmi jim děkujeme za podporu. Zápůjčka je 
bezúročná a bude městu vrácena nejpozději během 
první poloviny roku 2021.  

Veterán Mercedes 

Spolek se rozhodl pro rozsáhlou opravu našeho 
historického vozidla Mercedes. V první fázi se 
jedná o generálku motoru, která by měla být bě-
hem měsíce března hotová. Během tohoto a příští-
ho roku bude následovat oprava interiéru a karosé-
rie vozidla. Doufáme, ţe výsledek bude stát za to 
a náš Mercedes se stane chloubou sboru a města.  

Hasičský sport 

Náš sbor organizuje 7. března zkoušky odbornos-
ti mladých hasičů. Na 14. března připravujeme 
halovou soutěţ mladých hasičů, která proběhne 
v SLŠ Ţlutice. Budeme naší mládeţi drţet palce. 
Druţstvo ţen bere letošní zimní přípravu na sezó-
nu 2020 opravdu váţně a jiţ začalo s pravidelnými 
tréninky v tělocvičně. S poţárním sportem souvisí 
i materiálová příprava, proto se spolek rozhodl pro 
servis a opravu našeho závodního stroje. 

Masopust 

Děkuji všem členům, kteří jiţ tradičně pomáhali s přípravou 
a průběhem masopustu, který proběhl 15. února. 

Zpravodaj 

Ve Ţlutickém zpravodaji se v příštích číslech můţete těšit 
na  informace o historii sboru. Dále bych rád představil některé 
naše členy a jejich práci, kterou ve svém volném čase se zápa-
lem odvádějí.    

Hasičský ples 

Vzhledem k termínu uzávěrky minulého čísla Ţlutického zpra-
vodaje přikládám dodatečně fotografie z našeho plesu, který 
měl velký úspěch a všichni se, věřím, dobře bavili. (Fotografie 
Jan Borecký) 

Jaromír Fejt, jednatel SDH Žlutice 



Mýty o pečovatelské sluţbě: některé ze zaţitých představ o pečovatelské sluţbě - 6. díl 

Mýtus č. 10: Pečovatelská sluţba plní přání rodiny 

Uţivatelem sluţby je ten, komu je pečovatelská sluţba 
poskytována. Je to osoba, se kterou je sepsána smlouva 
o poskytování pečovatelské sluţby. S touto osobou je 
dohodnuto, jak a kdy bude sluţba poskytována.  

Vţdy vítáme účast rodiny při dojednávání rozsahu pomo-
ci, pracovníci pečovatelské sluţby však musí vţdy re-
spektovat přání a potřeby toho, komu je pomoc zajišťo-
vána. Nemohou vyhovět těm poţadavkům rodiny, které 
jsou v rozporu s poţadavky uţivatele, nebo poskytovat 
pomoc, o kterou uţivatel nestojí.  

Mýtus č. 11: Pečovatelská sluţba má na starost byty 
v domě s pečovatelskou sluţbou 

Pečovatelská sluţba je sluţba terénní a její poskytování 
není podmíněno či jinak navázáno na byty v domě s pe-
čovatelskou sluţbou. Sluţba můţe být poskytnuta kdeko-

liv ve městě či příměstské části.  

Byty v domě s pečovatelskou sluţbou spravují TS Ţluti-
ce, s.r.o. (řeší nájemní smlouvy, opravy bytů, vyúčtování 
za sluţby spojené s bydlením, úklid společných prostor, 
apod.). Město Ţlutice rozhoduje o přidělení / nepřidělení 
bytu v domě s pečovatelskou sluţbou. Pečovatelská sluţ-
ba tedy neřeší přidělování bytů, opravy bytů, úklid budo-
vy, apod. Pečovatelská sluţba má v domě s pečovatel-
skou sluţbou pouze své sídlo. Nájemcům, kteří jsou sou-
časně uţivateli naší sluţby, můţeme samozřejmě v přípa-
dě potřeby pomoci při řešení vzniklých problémů souvi-
sejících s bydlením (např. nahlášení závady, sjednání 
opravy, apod.). 

Pokračování v příštím čísle ... 

Veronika Janíčková, ředitelka DPS Žlutice, p.o.  

Střední lesnická škola Ţlutice pořádala maturitní ples       

Podívejte se společně s námi na pár snímků z maturitního 
plesu třídy 4.A a 4.D, který se konal 17.1.2020. Maturan-
ti si připravili pro pedagogy, rodiče, spoluţáky a kamará-
dy pěkné předtančení, bohatou tombolu a nechybělo půl-
noční překvapení. Celým večerem se nesla dobrá nálada 
a skvělá hudba. Svojí přítomností nás potěšil i pan staros-

ta se svou manţelkou. Děkujeme všem, kteří se podíleli 
na organizaci, moc jsme si to uţili. A našim maturantům 
přejeme hodně štěstí u maturit. 
 

Radka Stolariková, ředitelka SLŠ Žlutice 



Kaňka 1 



Kaňka 2 



Nabízím k pronajmutí byt 2 + 1 ve Ţluticích ve Vítězné ulici. Tel.: 774 150 134 

  INZERCE 
 

Prodej   slepiček 

Drůbeţ Červený Hrádek  prodává slepičky  Tetra hnědá,  Dominant ve všech barvách, Green Shell-typu 

Araukana Dark Shell-typu Maranska. 15 – 19 týdnů staré, 169 - 219,- Kč/ ks.   Prodej: Ţlutice - u kina – 

26. 3. a 5. 5. 2020 - 15.30 hod.  Info : Po - Pá 9.00 – 16.00 hod., tel.: 601 576 270, 728 605 840. 



Váţení spoluobčané, váţení turisté, kolemjdoucí 
Verušic - stezka kolem sv. Jakuba! 

Navazuji na dřívější článek Kateřiny Mrázové, kte-
rá rozsáhle a dopodrobna jiţ dříve vysvětlovala, jak 
devastující můţe být krmení „pamlsky“ u  zvířat, 
která na svých procházkách - výletech, můţete vi-
dět v chovatelských zařízeních (ohradách, oplůtk-
cích, ohradnících …) Nepochybujte o tom, ţe tato 
zvířata někomu patří, někdo o ně pečuje, i kdyţ to 
samozřejmě většinou nevidíte, někdo, kdo má zá-
měr, aby to udělal co nejlépe a s nezanedbatelným 

záměrem, ţe mu to přinese i jistý uţitek. Aby 
z toho, ţe je koupil, nebo dokonce odmalička vy-

choval, mohl mít radost.  

Prvním impulsem, ţe to tak není, můţe být stav, ţe 
uvidíte zvířata mimo chovatelská zařízení. Ale i to 
můţe být momentální stav a to, ţe se zajímáte, proč 
je tomu tak a voláte většinou na policii, aby chova-
tele upozornila, aby se o tom dozvěděl a stav napra-
vil, je správná věc. Příčinou, ţe se to můţe stát, je 
opět „pamlskování“ zvířat, která se natahují, aby 
na pamlsky dosáhla a chovatelská zařízení, 
z většinou ohrady, nejsou stavěna s úmyslem, aby 
po nich zvířata mohla šplhat a k pamlskům se nata-
hovat. Ohrada se můţe zřítit a chovatel má pro-
blém. Nebo jde o elektrický ohradník a zvíře, kdyţ 
se natahuje a nechtěně se ho dotkne, dostane ránu, 
skočí kupředu a je venku. A turista rychle odběhne 
a dělá, ţe s tím nemá nic společného. My, zeměděl-
ci a chovatelé, nejsme zoologická zahrada, kde se 
staví ohrady většinou dvojité, nechováme zvířata 
proto, aby s nimi kdokoli cizí zacházel a krmil je. 
A  ani tam to často nekončí. 

Chovatelům většinou není jedno, z výše uvedených 
důvodů, co se s jejich zvířaty děje, kde jsou, co pro-
ţívají. Pořídili si je k tomu, aby přinášela potěšení 
a  uţitek jemu, nikoli komukoliv, kdo projde kolem. 
A ví, ţe mimo ohrady jsou zvířata v bezprostředním 
nebezpečí, můţe je srazit auto, mohou někam spad-
nout, můţe jim prostě někdo ublíţit nebo mohou 
ony ublíţit někomu. 

A pak existují bohuţel i ti, komu dělá potěšení prá-
vě cizí zvířata krmit, navzdory všem cedulkám 
s výhrůţkami, co všechno se můţe stát. Prostě jim 
to dělá dobře a na to, co s tím zvířetem bude potom, 
kašlou. Kašlou na to, ţe některá zvířata nesmí pše-
nici a výrobky z ní, ţe je pro ně jedovatá. Proto 
i  kousek rohlíku, chleba, sušenky je pro ně jed. Na-
víc takový sobecký člověk, který na tohle kašle, 
kterému jde jen a jen o své vlastní pocity, se domní-
vá, ţe ten den je jen jediným sobeckým kolemjdou-
cím. Takţe jiţ druhý den můţe takto „vylepšená 

krmná dávka“ způsobit pro zvíře zvířeti smrt. Mini-
málně nastává stav, který se nazývá kolika, kdy se 
zvíře tři aţ čtyři dny válí v křečích na zemi, potí se 
a chovatel ho samozřejmě odvede někam, kde ho 
vy nevidíte, takţe není ţádná zpětná vazba, abyste 
viděli a zaţili, co pak zvíře proţívá. 

A chovatel ví, co se stalo, on není na vině. A chova-
tel ve skutečnosti šílí z toho, co ho to zase bude 
stát, kolik dá veterináři, jak dlouho se nevyspí stra-
chem o zdraví zvířete, strachem, ţe zvíře moţná i 
uhyne, protoţe netuší, kolik jim toho kolemjdoucí 
dali. Jinak by ho raději nechal utratit neţ utrápit. 
Nemůţe za to, ţe má uţivatelská práva na pozem-
ky, které se bezprostředně dotýkají veřejných cest. 

My zde můţeme vám, kdo máte tohle zvláštní so-
bectví v srdci, v krvi, zvířata z cesty odstranit, jenţe 
vy si je stejně najdete zcela jistě o kousek dál, 
i  kdybyste kvůli tomu měli přelézt příkop, projít 
zasetým polem a pak jsou tu i ti, kteří zvířata 
v přírodě rádi vidí, mají z toho radost, aniţ by šmát-
rali v batohu, co jim tam zbylo. Vypadá to jako ne-
řešitelná věc. 

Proto se nedivte, zejména vy, co postáváte ve Veru-
šicích u ohrad, u našich zvířat, ţe vás kdosi osloví 
a  ptá se, jestli něco nepotřebujete. Můţe to být i 
malé dítě, protoţe zejména poníci jim pak chybí 
a  mají strach, aby příští víkend zde našli svého ob-
líbeného kamaráda. Chceme vědět, jaké jsou vaše 
úmysly a protoţe většina lidí má duši dobrou, pak 
rychle poznáme, kdyţ to tak není. Nemáme 
v úmyslu vás nějak omezovat, jen se prostě bojíme 
a snaţíme se učinit nějaká opatření, abychom měli 
alespoň pocit, ţe lze zvířata nějak před sobci ochrá-
nit. A vy, kteří  to vidíte stejně, nám můţete pomo-
ci. My nikdy nekrmíme svá zvířata přes ohrady ani 
na ně přes ohrady nesaháme ani jim přes ohrady nic 
neházíme. Nemáme tohle zapotřebí. V krajním pří-
padě (jako některé jiţ ze stejného důvodu zoufalé 
zoo), kdyţ opakovaně přijdeme ročně takto o prů-
měrně 2 - 6  zvířat, budeme nastalé situace fotit 
a fotky budeme vyvěšovat místo výstraţných cedu-
lek o “nekrmení“. Jestli se vám pak budou výlety 
kolem Verušic více líbit, omlouváme se, ale letošní 
vánoční svátky nás málem připravily o další dvě 
zvířata. Tak se na nás nezlobte. Něco udělat musí-
me. Děti, které k nám chodí jezdit, na to spoléhají, 
věří, ţe to jde zarazit.  

Jménem ekologické farmy Epona, jménem Jezdec-
kého oddílu Verušice   

Pánková Ivana        

 

           

Naléhavý vzkaz turistům a lidem na procházce 



               YOUTUBER 2020 – soutěţ pro mladé youtubery Karlovarského kraje 

Karlovarská agentura rozvoje podnikání́ pořádá 
jiţ 2.  ročník soutěţe  pro ţáky základních, 
středních a vysokých škol v Karlovarském kraji 
a to pod záštitou hejtmana Karlovarského kraje 
Mgr. Petra Kubise. Cílem této soutěţe je vzbu-
dit kreativního ducha, ale i podpořit lokální pa-
triotismus v rámci kampaně Ţijeme regionem 
(www.zijemeregionem.cz). Svoje názory mohou 
vyjádřit prostřednictvím komunikačního kanálu, 
který je mezi mladší generací velice oblíbený, 
tedy pomocí nahraného krátkého videa.  

Tomu odpovídají také zajímavé ceny pro 3 nej-
lepší v kaţdé kategorii. Výherci se mohou těšit 
na nový mobilní telefon a také VIP vstupenky 
na 6. ročník festivalu UTUBERING (https://
praha.utubering.cz), který proběhne v sobotu 
25. 4. v praţských Letňanech. Výherci tak bu-
dou mít příleţitost setkat se s hvězdami youtube 
scény. Druhé a třetí místo v kaţdé kategorii vy-
hrává rovněţ vstupenky na UTUBERING 2020. 
Témata jsou rozdělená ve dvou kategoriích 
a souvisí s profesní budoucností v případě první 
kategorie a se vztahem ke Karlovarskému kraji 
(domovu) v případě druhé kategorie. Do soutěţe 
se mohou hlásit jak jednotlivci, tak i ţáci 
základních, základních uměleckých škol, střed-
ních a vysokých škol působících na území Kar-
lovarského kraje. Tato soutěţ bude probíhat 
od 15. 2. 2020 8:00 hodin do 30. 3. 2020 12:00 
hodin. Vyhlášení výherců  se uskuteční 
nejpozději do 20. 4. 2020 a o výhercích rozhod-
ne jak odborná porota, tak i veřejnost prostřed-
nictvím svého hlasování pomocí „likes“ jednot-
livých nahraných videí, které budou zveřejněny 
na FB stránce Ţijeme regionem (od 1.4. 
9:00hod. do 3.4. 9:00 hodin).  

Registrace do soutěţe proběhne prostřednictvím 
elektronického přihlašovacího formuláře, jenţ je 
k dispozici k vyplnění na webových stránkách 
www.zijemeregionem.cz a který zašle nahrané 
video přes úschovnu (www.uschovna.cz) na e-
mailovou adresu: soutez@karp-kv.cz. 

Obecná specifika soutěţe 
1. kategorie – téma „Čím budu, čím chci být“ 
Zaměřeno na ţáky ZŠ (7. – 9. tříd), prvního 
stupně víceletého gymnázia (sekunda, tercie, 
kvarta) a ţáky základních uměleckých škol. Jed-
notlivec natočí krátké video (typu youtuber). 
Cíl soutěţe: 

ţáci se seznamují s obory, druhy prací, 
s moţnostmi a pracovním prostředím 
v kraji, s institucemi, firmami a podni-
ky, získávají informace a přemýšlejí 
o moţném povolání 

ţáci diskutují o budoucím povolání (mezi 
sebou, doma s rodiči, ve škole) 

ţáci se učí hravou formou prezentovat svůj 
názor 

 
 

2. kategorie – téma „Proč chci zůstat v Karlovarském kraji, 
proč se mi tu líbí, proč stojí za to tady ţít“. 
Ţák střední školy a gymnázia (kvinta aţ oktáva), ţáci vysoké 
školy. Jednotlivec natočí krátké video (typu youtuber) na dané 
téma. 
Cíl soutěţe: 

úvaha a moţnost sdělení svého názoru hravou formou – 
proč ţiji a chci po studiu ţít a pracovat v Karlovarském 
kraji, proč se zajímám o Karlovarský kraj, svůj region 

podpora patriotismu ţáků 
pouţití videí pro pozitivní vztah k regionu (např. v kampani 

Ţijeme regionem). 
 
Kontaktní osoba: 
Věra Simeth 
Karlovarská agentura rozvoje podnikání 
projektový manaţer 
vera.simeth@karp-kv.cz 
T: 775 686 976 
----------------------------------------------- 

https://praha.utubering.cz
https://praha.utubering.cz


Co kde jiného v kulturním kalendáři ? 

Karlovarská malá scéna Husovka vás potěší ve středu 4. 
3. 2020 v 19.30 hod. Písničkář Pokáč patří mezi zjevení 
české hudební scény. Debutové album 'Vlasy' mu vynes-
lo ocenění Platinová deska či nominaci na Objev roku 
v  anketách Český Slavík a ceny Anděl.  

Ještě jednou Husovka 20. 3. 2020. V pátek od  19.30 
hod. se na scéně objeví legendární a mezinárodně oce-
ňovaný americký skladatel, kytarista a zpěvák Larry 
John McNally. Poprvé přijíţdí představit svou tvorbu. 
V rámci turné „Mercy, Pity, Peace & Love“ zavítá tento 
jedinečný umělec do České republiky, Rakouska 
a na  Slovensko.  

Hrad Loket dne 7. 3. 2020 od 20 hod. potěší fanoušky 
kapely Vltava, pokud jim v předešlém měsíci jejich 
koncert unikl. Budete mít novou moţnost. 

Ještě jednou Hrad Loket dne 20. 3. 2020 ve 20 hod. 
Hradní prostory ovládne přímočaře punková plzeňská 
Znouzectnost a další podobné hudební uskupení Našrot 

z Havlíčkova Brodu v programu nazvaném Rituál. 

Karlovarské městské divadlo v úterý 17. 3. 2020 
ovládne česká rocková legenda David Koller ve své 
Acoustic Tour 2020.  

Ještě jednou karlovarské divadlo v pátek 20. 3. 2020 od 
19.30 hod. s pořadem Vivat Jazz !, ve kterém zazní jaz-
zová klasika v podání Big bandu Karlovy Vary. 

Muzeum Mariánská Týnice uvádí další koncert 
z pravidelného hudebního cyklu dne 18. 3. 2020 
od 19hod. Ke slyšení bude vynikající Sorgenti quintett, 
těleso sloţené z profesionálů  Plzeňského i Karlovarské-
ho kraje. Uvedou hudební kusy psané právě pro dechové 
nástroje z období  klasicismu, ale i skladby jiných ţánrů 
aranţované pro toto těleso.   

Příznivci kapely Mirai se mohou těšit do Lidového do-
mu ve Staré Roli dne 28. 3. 2020. Kapela tu představí 
svou novou desku z loňského podzimu „Arigató“. 

                           Dobrou hudební volbu přeje Petra Vojtová 

                                   Co kde jiného v kulturním kalendáři ? 

  Pozvánka na ples volejbalového a tenisového klubu 

Volejbalovo tenisový klub Ţlu-

tice srdečně zve na jubilejní   

18. klubový ples, který se koná 

v pátek 15. března od 20 hodin 

v sále kulturního domu ve Ţluti-

cích. Účastníky čeká tradičně 

pestrý program a bohatá tombo-

la. K tanci a poslechu hraje 

TRIGET ŢLUTICE.  

 

Vstupné 199,- Kč, předprodej 

vstupenek v ţelezářství U BŘE-

HŮ. Přijďte se pobavit, těšíme 

se na vás! 

  

Na fotografiích Jana Boreckého 

momentky z loňského plesu 

VTK – záběr z tanečního sálu 

a  vystoupení klubových ţen 

a  muţů. 

Jaromír Břehový 



Únorová fotoohlédnutí – ţlutický masopust a Babí hop (foto Jan Borecký) 





Kulturní program - březen 2020 

Kulturní dům 

7. 3. – 20,00 hod.  TRADIČNÍ RYBÁŘSKÝ PLES          
K tanci a poslechu zahraje Fryzúr.  Vstupné 100,- Kč. 

13. 3. – 20,00 hod.    Ples volejbalového a tenisového klubu 
K tanci a poslechu zahraje Triget. 

21.3. – 19,00 hod.– NEBEZPEČNĚ SEXY                           
DIVADLO  MAEBH.  Komedie, kde staré hříchy vrhají dlouhé stíny.                                                                        

Vstupné 100,- Kč. Vstupenky v předprodeji na podatelně MěÚ Ţlutice. 

28. 3. – 16,00 hod.    O  TŘECH  NÁMOŘNÍCÍCH            
Divadlo pro děti, vstupné 50,- Kč. 

GALERIE 
 

Galerie  Vernisáţ výstavy fotografií fotoklubu FO3 Plasy,                                                           
která se koná 12. 3. 2020  od 17.00 hodin. 
 

INFOCENTRUM 
 

Zahájení Virtuální Univerzity třetího věku.  
Název semestrálního kurzu: Rituály evropských královských rodů. 

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

Janíčková, Václav Slavík, Věra Hnátková,, Jaromír Fejt, Radka Stolariková, Leona Jirsová, Jaromír 

Břehový, Ivana Pánková, Tomáš Michálek, Věra Simeth, Eva Svobodová, Petr Levanský,  Vendula 

Bónová, Jitka Šmidmajerová, Jitka Kuffnerová a Pavla Kozelková a Jiří Volf.  

Všem přispěvatelům za zaslané materiály děkujeme! 
 

Příspěvky do dubnového čísla  nám, prosím, zasílejte do 20. března 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 


