
ŽLUTICKÝ 

č. 4 ročník 2020 

 

Zimní snímek ţulové kašny z roku 1863, která je spolu s Morovým sloupem Nejsvětější Trojice  
výraznou dominantou Velkého náměstí ve Ţluticích. Těleso nádrţe s mohutným hranolovým      
pilířem je osazeno na pyramidovitě navršeném podstavci ze šesti stupňů.  
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- hasičský sbor 

- kaple sv. Šebestiána 
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- soutěž a typ na procházku 

- křest CD Rosa coeli 



                                        Slovo starosty 

Váţení občané, následujících pár řádků bude shrnutím 
toho, co jsme v uplynulém měsíci společně proţívali 
v souvislosti s virem COVID 19. Jako občan i jako zá-
stupce samosprávy nemohu začít jinde neţ u vlády. 
Jistě souhlasím se všemi opatřeními a nebudu je kriti-
zovat, rozhodnutí o nich nebyla jednoduchá, proto 
moţná i trochu chaotická. Bohuţel naprostým podceně-
ním situace tato vláda, podle mého názoru, přímo ohro-
zila zdraví všech občanů. To vše umocněno nesrozumi-
telnou informační mlhou z úst premiéra této země. Naš-
těstí lidé pochopili, ţe si musí pomoci sami a potvrdili, 
ţe všechno zlé je i pro něco dobré.  

Po uzavření základní školy jsme reagovali uzavřením 
galerie a knihovny, odvoláním všech kulturních akcí 
a také částečným uzavřením městského úřadu. Byly 
stanoveny 2 hodiny v podatelně pro veřejnost 
v úředních dnech, pracovníci úřadu byli na telefonech, 
i kdyţ někteří z nich začali pracovat z domova. Poplat-
ky je moţno zaplatit přímo na účet nebo později, nebu-
deme samozřejmě poţadovat penále. Musel jsem odvo-
lat zasedání zastupitelstva plánované na konec března. 
Jinak se ale práce na úřadě nezastavila, jen přibyly jiné 
úkoly.  

Po zákazu volného pohybu osob jsem zavedl pro krizo-
vou komunikaci mobilní rozhlas – systém, kdy si zare-
gistrujete svoje telefonní číslo a můţete zdarma z města 
dostávat aktuální informace. Některá nařízení se měnila 
velmi rychle a toto je lepší způsob informování neţ 
klasické hlášení, které by vyvolalo jen více zmatků. 
Registrační formulář najdete v tomto čísle Zpravodaje, 
určitě jej vyuţijeme i v době „míru―. S kolegyněmi 

Adámkovou a Syrovou jsme ihned zorganizovali sluţ-
bu nákupů a zajištění léků pro seniory, kteří nejsou pra-
videlnými klienty pečovatelské sluţby. Z organizačních 
důvodů jsme po dohodě s paní ředitelkou na týden uza-
vřeli mateřskou školu. 

Největší výzvou bylo a je shánění roušek. Okamţitě se 
zapojilo mnoho šikovných rukou z řad veřejnosti, shá-
něli jsme jim materiál a hotové roušky rozváţeli 
nejdřív těm nejvíce ohroţeným. Objednal jsem také 
2.500 ks jednorázových roušek. Snad dorazí mezi uzá-
věrkou a vydáním tohoto čísla. Objeli jsme také všech-
ny naše okolní obce s nabídkou pomoci. Velice si vá-
ţím vaší pomoci a projevené solidarity. Moc vám děku-
ji! 

Zatím nám všechna opatření způsobují spíše nepohodlí 
a komplikace v kaţdodenním ţivotě. Jsem rád, ţe mno-
ho z vás mohlo zůstat na svých místech a tím drţet 
město v chodu. Myslím na prodavačky, pošťačky, pra-
covníky restaurací, řidiče autobusů, zaměstnance tech-
nických sluţeb, lékárnu a naše lékaře a sestry. Buďme 
k nim ohleduplní, dodrţujme všechna doporučení! Po-
mysleme také na lidi, kteří za nás s nemocí bojují 
v prvních řadách – zdravotníky, policisty, armádu a 
hasiče. Ve srovnání s tím, čemu jsou denně vystaveni, 
jsou naše starosti zanedbatelné.  

Přesvědčil jsem se, ţe síla naší obce nám pomůţe viro-
vou výzvu našich dnů zvládnout a překonat. Hodně 
zdraví! 

Václav Slavík, starosta města 

KORONAVIRUS - INFOLINKA 
  
  

!!! POZOR změna kontaktních telefonních čísel !!!!! 
  

při podezření na onemocnění COVID-19 v Karlovarském kraji                  
volejte informační centrum IZS 

  
  
  

950 380 180, 950 370 180 

Informace pro občany od technických sluţeb Ţlutice 
 
Svoz TKO (tuhý komunální odpad-popelnice)o velikonocích 
Svoz TKO - VELIKONOCE 2020 
                                 13. 4. 2020 - SVÁTEK 
 
                          Svoz úterý   14.4. 2020 Ţlutice 
                                   středa 15.4. 2020  Ţlutice 







Usnesení 14. zasedání Zastupitelstva měs-
ta Ţlutice 

Termín a místo konání: pondělí 2. března 2020 
od 18 hodin v Kulturním domě Ţlutice 

Zastupitelstvo města Ţlutice 

schvaluje vklad dlouhodobého hmotného majetku 
do správy Vodohospodářského sdruţení obcí západních 
Čech dle přiloţené přílohy a ukládá starostovi Mgr. Bc. 
Václavu Slavíkovi zajistit vloţení vodohospodářského 
majetku do správy VSOZČ, 

schvaluje ţadatelům Štefanu Levanskému, Terezii Štai-
fové a Radku Skleničkovi prodlouţení lhůty k proinves-

tování části kupní ceny domu č. p. 37 na adrese 28. října, 
Ţlutice do 30. 6. 2020 při zachování dalších podmínek 
uvedených v příslušných kupních smlouvách,  

schvaluje koupi pozemku p. č. st. 974 a st. 1000 v k. ú. 
Ţlutice vč. na nich stojících staveb za cenu ve výši 350 
000,- Kč,  

vybírá na základě doporučení výběrové komise vítězné-
ho uchazeče výběrového řízení na akci „Sociální bydlení 
- stavební úpravy objektu Obránců míru č. p. 261, Ţluti-
ce― společnost STASKO plus, spol. s r.o., IČ: 14707551 
za nabídkovou cenu 12.525.775,22,- Kč vč. DPH,  

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

          Z jednání zastupitelstva města 



Ve čtvrtek 27. 2. 2020 proběhlo na městském úřadě ve Ţluticích první setkání letošního roku s poskytovateli terén-
ních sociálních sluţeb, které působí na území našeho města. 
Hlavními body tohoto setkání byly:                                                                                                                            
Prohloubení spolupráce sociální pracovnice s terénními sluţbami.                                                                                   
Předání informací o tom, jak jednotlivé sluţby fungují a kam aţ sahá jejich působnost. 

Setkání se zúčastnili zástupci těchto organizací: 

 

 

 

 

Pracovníci terénních sluţeb budou informovat občany města Ţlutice prostřednictvím zpravodaje  
o tom, jaké sluţby v rámci terénní práce poskytují. První článek z oblasti sociální činnosti bude zveřejněn 
v následujícím dubnovém vydání městského zpravodaje. 

Chtěla bych tímto veřejně poděkovat všem výše uvedeným za jejich práci, která není vţdy jednoduchá, 
a v neposlední řadě za spolupráci, která bude i nadále pokračovat. 

Barbora Syrová, DiS., sociální pracovnice Městského úřadu Ţlutice, tel. 728 386 167 

 Setkání poskytovatelů sociálních sluţeb ve Ţluticích 

                                           Mapa sociálních sluţeb města Ţlutice                  

Barbora Syrová, DiS., sociál. pracovník a opatrovník 
Městský úřad Ţlutice, Velké náměstí 144, 728 386 167 
 
Agenda sociální činnosti: 
- poskytování základního sociálního poradenství 
- poradenství k vyplňování formulářů potřebných k vyří-
zení dávek státní sociální podpory a dávek HN 
- ustanovení zvláštního příjemce důchodu 
- přijímání ţádostí o pronájem bytu ve vlastnictví města 
Ţlutice či bytu v DPS 
- spolupráce s poskytovateli sociálních sluţeb a se škol-
ským zařízením, spolupráce s úřadem práce 
- koordinace poskytování sociálních sluţeb 
- provádění sociálního šetření 
- opatrovnictví 
 
Sociální pracovnice v rámci své působnosti spolupracuje 
s organizacemi, které působí na území města Ţlutice 
a v přilehlých obcích.  
 
Přehled poskytovatelů sociálních sluţeb na území 
města Ţlutice 

Člověk v tísni, o.p.s 
Dluhové poradenství: Hana Nedbalová, tel. 778 525 378 
Aktivizační sluţby pro rodiny s dětmi: Klaudie Kempfo-
vá, tel. 778 442 547 
- podpora rodinám s dětmi (pomoc s přípravou dětí 
do školy, hledání práce, bydlení) 

Světlo Kadaň, z.s. 
Terénní program Ţlutice a Valeč: Veronika Spoustová, 
Mirka Lovečková, tel. 725 907 429 
- individuální poradenství (dluhy, bydlení, zaměstnání 
aj.) 

SOS dětské vesničky, z.s. 
Vedoucí sociální pracovnice: Bc. Dana Lovečková, 
DiS., tel. 778 086 609 
- podpora rodinám s dětmi (podpora rodičovství, vedení 
domácnosti, právní poradenství aj.) 

Leader Academy, o.p.s. 
Restart centrum Ţlutice a Valeč: Kateřina Součková, tel. 
608 200 069, Regina Matoušková, tel. 731 113 402 
- individuální poradenství (praktické nácviky k upevnění 
pracovních kompetencí, individuální pomoc a odborné 
konzultace), finanční a právní gramotnost, tréninková 
pracovní místa aj. 
 
Všechny tyto sluţby jsou poskytovány bezplatně. 
V případě dotazů se obracejte na sociální pracovnici 
městského úřadu nebo přímo na jednotlivé pracovníky 
organizací. 
Podrobnější informace o jednotlivých sluţbách budou 
občanům poskytovány pravidelně prostřednictvím měst-
ského zpravodaje. 
 
Dům s pečovatelskou sluţbou Ţlutice , příspěvková 
organizace (DPS) 
Ředitelka organizace + sociální pracovnice: Bc. Veroni-
ka Janíčková, DiS., tel. 725 958 988 

Pečovatelská sluţba je určená seniorům, osobám 
se zdravotním postiţením, rodinám s dětmi. 

Jedná se o placenou terénní sluţbu (viz. http://
www.dpszlutice.websnadno.cz/) – pomoc při osobní 
hygieně, poskytnutí stravy nebo pomoc s jejím zajiště-
ním, pomoc při zvládání běţných úkonů o vlastní osobu 
aj.  

http://www.dpszlutice.websnadno.cz/
http://www.dpszlutice.websnadno.cz/


                       

                    Světlo Kadaň z.s.                                   

 

 

 

Spolek Světlo Kadaň z.s., poskytuje sociální sluţby 
na území Ţlutic, Valče a jejich  blízkého okolí jiţ třetí 
rok. Nyní se podařilo přesunout naši působnost do celé-
ho Karlovarského kraje pod názvem sluţby Terénní pro-
gram Karlovarsko. Sluţba je zaměřená na jednotlivé 
osoby od 15 let. Našimi cílovými skupinami jsou osoby 
bez přístřeší, osoby do 26 let věku, které opouštějí škol-
ská zařízení pro výkon ústavní péče, etnické menšiny, 
osoby ţijící v sociálně vyloučených lokalitách, imigranti 
a azylanti, oběti domácího násilí a osoby v krizi.  

Našim klientům můţeme poskytnout pomoc a poraden-
ství v těchto oblastech: dluhová problematika, problema-
tika bydlení, zaměstnání (sepsání ţivotopisu, motivační-
ho dopisu) či pomoc s vyřízením osobních dokladů. Dá-
le také poskytujeme krizovou intervenci, asistenční sluţ-
by při jednání s institucemi či zprostředkování kontaktu 
s nimi, pomoc při řešení zdravotních potíţí.  

V oblasti posilování rodičovských kompetencí můţeme 
pomoci s řešením docházky dětí do školy, s přípravuu 
do školy, zajištěním hygieny a stravy pro děti nebo po-
moc s řešením trávení volného času dětí.  

Cílem terénního programu je umoţnit lidem 
v nepříznivé sociální situaci zůstat součástí přirozeného 
místního společenství a ţít běţným způsobem ţivota.  

Za klienty dojíţdíme osobně, navštěvujeme je v jejich 
domácím přirozeném prostředí, a snaţíme se tak zacho-
vat právo na anonymitu klienta, pokud si to přeje.  

Klienti nebo zájemci o sluţbu nás mohou kontaktovat 

na tel. čísle: 725 907 429 nebo na e-mailové adrese: tpz-
lutice.svetlozs@seznam.cz. Dále je moţné nás osobně 
navštívit v kanceláři, která sídlí v ulici: Pod Strání 467, 
364 52 Ţlutice (boční vstup do DPS).  

Další informace o sluţbě lze zjistit z našeho letáčku, 
který pravidelně roznášíme. Letáček má k dispozici také 
sociální pracovnice města Ţlutice. Je moţné také navští-
vit webové stránky spolku a zde si naši sluţbu vyhledat 
www.svetlokadanzs.cz  

Přikládáme jeden příklad z naší praxe.  

Paní Marcela se přistěhovala do Valče aţ z Trutnova. 
Přistěhovala se z důvodu rozchodu s dlouholetým part-
nerem, otcem svého syna. Rozchod neprobíhal dobře, 
a klientka se tak rozhodla odstěhovat se daleko od býva-
lého partnera. Ocitla se tak ve velké finanční tísni, 
se zaplacením prvního nájemného a kauce jí pomohli 
rodiče. Syn musel opustit střední školu. Klientka byla 
zcela  bez finančního příjmu a poţádala nás o pomoc. 
Společně jsme zaţádali o sociální dávky. Sociální dávky 
jí byly přiznány. Klientka tak získala finanční příjem. 
Poté jsme začali vyhledávat nabídky práce. Klientka se 
aktivně podílela na vyhledávání, naučila se na nabídky 
práce reagovat a komunikovat se zaměstnavateli.  Neda-
řilo se nám dlouho zaměstnání najít. Posléze jsme našli 
nabídku práce, která se klientce líbila, a podařilo se jí 
zaměstnání získat. Klientka potřebovala vyřídit vstupní 
lékařskou prohlídku do nové práce. Její praktický lékař 
se nacházel v Trutnově. Společně jsme si vyţádali výpis 
ze zdravotní dokumentace, dále jsme klientce přivezli 
kontakty na praktické lékaře pro dospělé v okolí jejího 
bydliště. Klientka si následně do ordinace zatelefonovala 
a vyřídila si registraci. Vstupní prohlídka byla vyřízená, 
klientka do práce nastoupila a nyní stále pracuje. 

PODĚKOVÁNÍ 

Chtěla bych poděkovat paní Lorencové a panu Hladkému z technických sluţeb za pomoc při předávání bytu v DPS.                                                                                                                                                                              
Vlasta Najmanová 

---------------------------------------------------------———————————————————————————-- 

Pečovatelská sluţba děkuje paní Veronice Švecové za poskytnutí zdravotních, kompenzačních pomůcek a dalšího 
materiálního vybavení, které věnovala potřebným seniorům a zdravotně postiţeným. 
Za obdarované děkujeme!!!                                                                                                                                          
Veronika Janíčková, ředitelka DPS Ţlutice, p.o. 

mailto:tpzlutice.svetlozs@seznam.cz
mailto:tpzlutice.svetlozs@seznam.cz
http://www.svetlokadanzs.cz


Policisté Karlovarského kraje radí:                                                                        

Starejte se o své motorové miláčky  

Slunečné počasí nás láká vyrazit konečně na výlety. 
Předtím, neţ však někam vyjedeme, zkontrolujme si, 
zda je naše vozidlo zcela v pořádku. Zákon o silničním 
provozu umoţňuje řidiči k jízdě uţít jen takové motoro-
vé vozidlo, které splňuje technické podmínky. Kontrola 
před jízdou nás i ostatní účastníky provozu můţe uchrá-
nit před řadou nepříjemností, kterou můţe být například 
i dopravní nehoda, zapříčiněná právě nedostatečnou 
kontrolou vozidla.  

 Co vše musíte před jízdou provést: 

kontrolu tlaku v pneumatikách  

kontrolu uchycení kol  

kontrolu hloubky desénu pneumatik 

kontrolu hladiny chladicí kapaliny 

kontrolu hladiny oleje 

funkčnost všech světel 

správné nastavení zrcátek  

 Neţ někam vyrazíte, zkontrolujte si také, ţe máte u sebe 
veškeré doklady, které pro řízení  motorového vozidla 
potřebujete.  

V případě, ţe vás čeká dlouhá cesta, naplánujte si pečli-
vě trasu i s bezpečnostními přestávkami, které bychom 
v rámci své bezpečnosti měli dělat kaţdé dvě hodiny. 

Navigaci si raději nastavte, neţ započnete jízdu.  

Nezapomeňte také na to, ţe zákon o silničním provozu 
na pozemních komunikacích nám ukládá povinnost mít 
zimní přezutí našeho vozidla jen v době od 1. listopadu 
do 31. března.  S přezutím svého vozu však raději vy-
čkejte na vhodné klimatické podmínky, ať vás nezaskočí 
mrazivá rána či noci. Přestoţe letošní zima byla nadprů-
měrně teplá, dokázala nás na silnicích občas trochu po-
trápit.  

Před jízdou si dále zkontrolujte i povinnou výbavu vozi-
dla, do které patří: 

příruční zvedák, klíč na matice kola a rezerva (není 
povinné pro vozidla s tzv. dojezdovými pneu-
matikami, pneumatikami opravitelnými bez de-
montáţe z vozu nebo při sjednaných asistenč-
ních sluţbách pro celou ČR) 

výstraţný trojúhelník  

reflexní vesta – doporučuje se mít pro kaţdého člena 
posádky 

autolékárnička 

Při vašich jízdách přejeme šťastnou cestu a spoustu na-
jetých kilometrů bez nehod.  

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

Celosvětově se řadu týdnů řeší nákaza virem  
COVID-19. Ohnisko se bohuţel přesunulo do Evropy 
a významně se dotýká naší země. Koronavirová pande-
mie se dostala do popředí společenské diskuze. Pomoc 
jednotlivcům, celým rodinám i všem obyvatelům České 
republiky je samozřejmá, jsme v tom přece všichni spo-
lečně. Znevaţování onemocnění a nerespektování legis-
lativy není v současné době na místě. Změnou přístupu, 
chování a návyků dokáţeme všichni dohromady situaci 
zvládnout. Respektujme ve vlastním zájmu aktuální po-
třeby společnosti! 

Apelujeme proto na všechny občany České republiky, 
aby chránili své zdraví a přispěli svým počínáním 
k ozdravení celé populace. Respektování nastavených 
opatření znamená nejen dodrţování legislativy, ale i do-
drţování hygienických a morálních pravidel s uvědomě-
ním si mezigeneračních a pro starší populaci  moţná 
i fatálních dopadů. I přes mnohá a opakovaná upozorně-
ní a stovky telefonátů se na veřejnosti a ve zdravotnic-
kých zařízeních objevují naši starší spoluobčané. Téměř 
všichni jsme jistě zaznamenali, ţe zejména pro seniory 
můţe být jakýkoliv styk s infekční osobou a nemocí CO-

VID-19 velmi nebezpečný aţ fatální. Jsou zkrátka ti nej-
zranitelnější z nás. Pokusme se proto všichni svojí ces-
tou seniory přesvědčit, ţe se mají co nejvíce chránit, 
drţet se v bezpečí domova, zbytečně nevycházet, poţá-
dat o donesení nákupu, lékařům se neostýchat zavolat 
a nikam necestovat městskou hromadnou dopravou.  

Tak, jako jsme se jiţ napříč generacemi naučili preven-
tivně pečovat o své osobní bezpečí, nenechat se napálit 
a nestát se obětmi trestných činů, pojďme si i teď jít na-
vzájem příkladem a počínejme si tak, abychom přispěli 
k zamezení šíření nákazy.  

Školáci, nescházejte se v parcích ve skupinkách, nepořá-
dejte párty, jděte příkladem svým prarodičům dodrţová-
ním bezpečnostních opatření. Babičky, dědečky, tetičky 
i strýčky přesvědčte 
svým chováním k tomu, 
ţe ani oni nebudou pod-
ceňovat doporučení sou-
visející s aktuální zdra-
votní hrozbou. 

plk. Zuzana Pidrmanová, 
oddělení prevence     
Policejního prezidia ČR, 
17. 3. 2020 

           Jsme v tom společně! 



                                          Kaple sv. Šebestiána 

Na podzim jsme mohli pozorovat čilý ruch kolem 
kapličky zasvěcené svatému Šebestiánovi. Stojí 
u  bývalé zámecké zahrady naproti ruině Kokořo-
vského dvora. 
 
Co se tady dělo? 
 
Po mnoha letech se dočkala tato drobná stavba 
rekonstrukce. Z rozpočtu města byla zhotovena 
nová mříţ panem Ladislavem Čermákem a sta-
vební práce provedly Technické sluţby Ţlutice. 
Letos na jaře bude rekostrukce dokončena nátě-
rem fasády. Jedná se i o konečné výzdobě interié-
ru. Původně zde byly umístěny sošky sv. Šebesti-
ána a dvou světců. Proč právě Šebestián?          
Protoţe Šebestián byl patron chránící lidi proti 
moru. A kaple byla vystavěna ţlutickými občany 
v roce 1714 právě z vděčnosti za ušetření města 
před morovou epidemií. Mor byl v té době oprav-
dový strašák lidstva. Jen ve Ţluticích v roce 1633 
zemřelo při jiné morové epidemii 321 obyvatel. 
A ve 14. století dokonce na mor vymřela celá 
čtvrtina obyvatelstva Evropy! 
 
Můţeme se těšit na to, ţe při vjezdu do Ţlutic od 
Karlových Varů bude alespoň něco hezkého. A je 
moţná symbolické, ţe 
tři sta let stará kaplička 
oţívá v době, kdy Ev-
ropa bojuje s úplně 
jinou, ale neméně váţ-
nou epidemií. 
 
MUDr. Hana Hnyková 

                                   Soutěţ a typ na procházku 

V létě v zimě potkávám spoluobčany na více či méně pravidelných 
vycházkách kolem řeky na přehradu. Cesta to je krásná, ale moţná 
by někdo z nich zatouţil po změně. Nabízím neméně krásnou vari-
antu, přibliţně stejně dlouhou: pokud se vydáte od ţelezničního pře-
jezdu u nádraţí dále po modré turistické značce, vyjdete po staré 
cestě Kamence k silnici na Touţim. Přejdete ji a polní cestou se 
dostanete k lesu. Hned na jeho začátku vás překvapí v roklince nová 
studánka a o kousek dál, asi 1 km od začátku trasy, lesní kaplička 
Panny Marie, tzv. Bellhübel. Zde si můţete v klidu odpočinout na 
lavičce a pokochat se nádherným tichem. Návrat do Ţlutic je uţ jen 
z kopce nebo po rovince: stále po modré značce seběhnete k Borec-
kému potoku a podél něho a pak podél řeky Střely se vrátíte do Ţlu-
tic. 
Ke zmíněné studánce chceme letos umístit dřevěnou sochu víly, 
kterou zhotovil pan Robert Mašek. Hledáme pro vílu vhodné jméno, 
a tak vyhlašuji soutěţ o to nejhezčí!! 
Pokud se chcete soutěţe zúčastnit a nějaké pěkné a vhodné jméno 
vymyslíte, můţete ho poslat do redakce Ţlutického zpravodaje do 
20. 4. 2020. Vítěze vybere komise sloţená ze zástupců redakční 
rady a SOVy a bude mu předána cena. Nezapomeňte tedy uvést 
svoje jméno! 
Těším se na vaše nápady a na shledání při toulkách přírodou. 
MUDr. Hana Hnyková, Spolek okrašlovací Vladař   



          SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ VE ŢLUTICÍCH 

Přelom února a začátek března byl 
u nás ve sboru obdobím zvýšené 
aktivity. Bohuţel, v současné situa-
ci jsou téměř veškeré činnosti za-
staveny a utlumeny. Všechny spor-
tovní akce a tréninky mladých hasi-
čů, druţstev muţů a ţen jsou do 
odvolání zrušeny nařízením vlády.  

Brigáda v garáţích ve Vítězné 
ulici 

Hasiči řadu let pouţívají od města 
zapůjčené a nevyuţité prostory bý-
valé kotelny v ulici Vítězná. 
V sobotu 22. února se v tomto pro-
storu uskutečnila brigáda. Řeklo by 
se jednoduché zadání. Uspořádat 
uloţené věci, vytřídit nepotřebné a 
odvézt do sběrného dvora. Nakonec 
parta hasičů, která se sešla, odvedla 
do sobotního oběda skvělou práci. 
Všem za účast děkuji.  

Schůze výkonného výboru sboru 

4. března proběhla v hasičárně jiţ čtvrtá schůze 
výkonného výboru našeho sboru. Všichni jsme 
odcházeli s mnoha úkoly. Nikoho z nás nenapa-
dlo, ţe do 14 dnů bude vše jinak a většina bodů a 
rozhodnutí přestane být aktuální. 

Krajské zkoušky odznaku odbornosti mla-
dých hasičů 

7. března se ve Ţluticích sešlo více neţ 90 mla-
dých hasičů z Karlovarského kraje, aby prověřili 
svoje znalosti a sloţili zkoušky odbornosti.  Pro-
story poskytla naše ţlutická základní škola, čle-
nové našeho sboru pomohli s organizací celé ak-
ce. Naši mladí hasiči úspěšně předvedli svoje 
znalosti a mohou nosit odznaky Preventista, 
Strojník, Kronikář. Gratulujeme. 



6. aţ 8. března se pod vedením trenéra Aleše Horského 
vypravila šestice mladých hasičů na soustředění 
do Březnice, které pořádalo OSH Příbram. Sešla se zde 
skupina 250 sportovců z různých koutů republiky, aby 
zlepšila svoji přípravu v disciplínách běhu na 60 a 100 
metrů pod vedením zkušených trenérů. Soustředění bylo  

po sportovní a trenérské stránce přínosné i přes zmatky 
s kvalitou ubytování.  
Přeji všem čtenářům, aby období pandemie zvládli 
ve zdraví. 

Jaromír Fejt, jednatel SDH Žlutice 

Soustředění mladých hasičů v Březnici na Příbramsku 

Mýty o pečovatelské sluţbě: některé ze zaţitých představ o pečovatelské sluţbě - 7. díl 

Mýtus č. 12: Pečovatelská sluţba provádí zdravot-
nické úkony 
Pečovatelská sluţba nemůţe poskytovat zdravotnickou 
péči (tj. např. odběry biologického materiálu, aplikace 
inzulinu, aplikace injekcí, aplikace hydratačních infuzí, 
měření krevního tlaku, ošetření ran, převazy, příprava 
a podání léků, apod.).  
 
Zdravotní péči lze v domácím prostředí zajistit pro-
střednictvím agentury domácí zdravotní péče, která je 
hrazená z veřejného zdravotního pojištění. Potřebu do-
mácí zdravotní péče indikuje ošetřující lékař. 
 

 

 
Mýtus č. 13: Ten, kdo pobírá starobní důchod, má 
nárok na poskytování pečovatelské sluţby 
To, ţe někdo pobírá starobní důchod, neznamená, 
ţe můţe automaticky vyuţívat pečovatelskou sluţbu. 
Rozhodující vţdy je posouzení celkového zdravotního 
stavu a sociální situace zájemce o zavedení pečovatel-
ské sluţby. 
Pokud se domníváte, ţe pečovatelskou sluţbu vy nebo 
váš blízký potřebujete, obraťte se na ředitelku pečova-
telské sluţby. Váš poţadavek společně projednáme 
a můţeme hledat nejvhodnější řešení. 
Pokračování v příštím čísle. 

 

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

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

Odloţení premiéry ŢLUTIČANU 

Místní  divadelní   soubor  ŢLUTIČAN   plánoval   na   polovinu  dubna   premiéru   nové   hry  MOŢNÁ  PŘIJDE          

I PRIMÁTOR. Ze známých   důvodů  musel  před  dvěma týdny úplně přerušit zkoušky a premiéru odloţit na neur-

čito. Novou hru doprovází  smůla,  její  nácvik  běţí  jiţ  od března  loňského roku a byl dvakrát dlouhodobě přeru-

šen vinou nemocí v souboru. Věříme, ţe toto třetí přerušení je poslední a do konce roku hru našim divákům zahraje-

me. Uţ se těšíme.                                                                                                                                                                        

Jaromír Břehový, principál souboru ŢLUTIČAN 

mailto:dpszlutice@seznam.cz


      Střední lesnická škola Ţlutice soutěţila ve vábení jelenů v Salzburgu      

Střední lesnická škola Ţlutice se zúčastnila mezinárodní 
soutěţe ve vábení jelenů, která se konala v rámci veletr-
hu Die Hohe Jagd & Fischerei v rakouském Salzburgu 
ve dnech 20. 2. aţ 23. 2. 2020. 

Českou republiku v soutěţi reprezentovali Jan Petr, To-
máš Štěrba a Jakub Seidl. Všichni tři jsou ţáky Střední 
lesnické školy Ţlutice, naší zatím největší líhně budou-
cích jelenářských nadějí. 

Pro letošní ročník pořadatelé zvolili celkem tři disciplíny. 
Tou první byl mladý hledající jelen, druhou disciplínou 
byl jelen stojící u laní, kdy musel v průběhu zaznít také 
hlas říjné laně. Třetí, nejtěţší disciplínou, byla ukázka 
hlasů dvou přibliţně stejně silných jelenů, kteří kráčejí 
pospolu a reagují na sebe, přičemţ oba hlasy by měly být 
odlišitelné. Hlavní jelen by neměl končit úplně silným 

vítězným rykem a hlavně by se zde u této disciplíny ne-
měl ozvat hlas mladého jelena.  

Letošního ročníku soutěţe se účastnilo Rakousko, Ně-
mecko, Slovinsko a Česko. Rozhodování měla na starosti 
pětičlenná porota. Všechny hlasy byly poměrně vyrovna-
né. Všichni tři ţáci Střední lesnické školy Ţlutice podali 
perfektní výkony a bojovali jako lvi. Jakub Seidl 
se umístil na výborném třetím místě s celkovým součtem 
74 bodů, o pár bodů s celkovým součtem 79 mu utekl 
jelenář z Rakouska Patrick Obersamer.  

Jsme velice hrdí na ţáky Střední lesnické školy Ţlutice 
a přejeme jim do dalších soutěţí mnoho úspěchů. 

Myslivosti a Lesu Zdar! 

Radka Stolariková, ředitelka SLŠ Žlutice 



VZPOMÍNÁME 

  INZERCE 

15. dubna tomu bude 15 let, co nás navţdy opustila paní Věra Sitková.                                           
Vzpomínají Aleš, Pavel a Milan s rodinami 

Nabízím k pronájmu byt 1+2 kk, 73 m2, 1. patro, v Nádraţní ulici 360 ve Ţluticích.          

Byt je volný od 1. 4. 2020, cena nájmu je 4500,- Kč. Volejte 602 475 252-3.                                      

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Prodám byt 3+1, obec Čichalov, telefon 602 894 161.                                                                   
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Prodám byt 2+1, Mlýnská 466, Ţlutice, telefon 602 894 161.                                                

Náš ţlutický občan, pan Vladimír Hou-

dek, oslavil 24. února 2020 v plné svě-

ţesti své devadesáté narozeniny. Málo-

kdo o něm ví, ţe je znám jako velký ko-

respondenční šachista nejen v českoslo-

venském, ale i světovém šachu. Dlouhá 

léta aktivně hrál domácí i světové soutě-

ţe a současně dělal pořadatele a meziná-

rodního rozhodčího. Na přelomu osmde-

sátých a devadesátých let minulého stole-

tí dělal československému týmu kore-

spondenčních šachistek  kapitána a získa-

li první místo a zlatou  medaili. Stále ak-

tivně hraje a myslí mu to skvěle. Přejeme 

mu do dalších let mnoho vitality, zdraví 

a pohody. 

Za jeho šachové kolegy a  kamarády 

Martin Kratochvíl, Tibor Segeč, Jiří Ro-

hlena, Vladimír Mutínský, Jiří Blábolil 

a  Stanislav Mrhálek. 

  Jubileum pana  
Vladimíra Houdka 

 



                                   Sbor ROSA COELI křtil své nové CD  

Náš komorní sbor Rosa coeli v roce 2018 připravil 
a několikrát v následném roce  koncertně provedl 
písňový cyklus  českého barokního komponisty 
Václava Adama Michny z Otradovic nazvaný 
Loutna česká. Toto dílko je určené pro varhany, 
dvoje housle či flétny a dva ţenské hlasy. Náš sbor 
disponuje hlasy, ale nástroji ne. Ani naši kamarádi 
muzikanti na tyto nehrají. Co s tím? Jedinečný 
nápad. Prostě zkusit změnit obsazení tak, abychom 
mohli Loutnu hrát i tam, kde nemají varhany. Vol-
ba byla myslím šťastná. Doprovod písní je 
v obsazení kytara, violoncello a flétna. Říkáme 
této úpravě „zušková varianta― v tom dobrém slo-
va smyslu, neboť si opravdu na ZUŠkách s těmito 
nástroji Loutnu mohou zahrát ţáci spolu s učiteli. 
Kdyţ uţ jsme Loutnu hráli a zpívali poněkolikáté, 
navrhla jsem sboru, abychom vše nahráli, ţe je 
škoda nechat tuto verzi vymizet. A tak se v květnu 
2019 zavíráme na celý víkend do studia 
v Karlových Varech a zpíváme a hrajeme... jako 
o ţivot. O výtvarné zpracování přebalu CD se po-
staral Dalibor Nesnídal ( namaloval jiţ dva před-
chozí přebaly ). Hudební reţie je znovu v rukách 
Pavla Horycha a je to opět spolehlivá volba. Fi-
nančně vydání CD podpořilo Město Ţlutice, firma 
VaK Karlovy Vary a sbor sám. 7. března 2020 
v 18 hod jsme uspořádali  křest CD v sálku penzi-
onu Harmonie. V úvodu jsme zazpívali a zahráli 
několik písní z Loutny. Své nástroje rozehráli: 
Běla Boková (flétny), Pavel Horych (kytara), Lu-
káš Peterka (violoncello). Pak jiţ přichází kmotr 
CD Jaromír Břehový a společně křtíme a připíjíme 
se všemi zúčastněnými na dobrý prodej a cestu 
k posluchačům. Kmotr následně se svým dám-
ským hereckým ansámblem zahrají veselou skeč, 
která posluchačům polechtá bránice. A závěrem 
k tanci a dobré náladě hraje Fortesound J. P. Šku-
lavíka (mimochodem kmotra našeho úplně první-
ho CD z r. 2000 ). Děkujeme Ivě Civínové za po-
skytnuté prostory a sluţby. Divadelníkům za vese-
lou náladu.  Posluchačům za skvělou atmosféru.  

Za sbor Petra Vojtová                                                                                                                               



               Březnová fotoohlédnutí – karneval mateřské školy Ţlutice  



                   Kulturní program - duben 2020 

   Veškeré plánované kulturní akce na měsíc duben   

musely být z důvodu epidemiologické situace zrušeny. 

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

Janíčková, Václav Slavík, Věra Hnátková, Zuzana Pidrmanová, Barbora Syrová, Hana Hnyková, 

Jaromír Fejt, Radka Stolariková, Jaromír Břehový a Tomáš Michálek. 

 

Všem přispěvatelům za zaslané materiály děkujeme! 
 

Příspěvky do květnového čísla  nám, prosím, zasílejte do 20. dubna 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 


