
ŽLUTICKÝ 

č. 6 ročník 2020 

 

Superměsíc, superúplněk či velký úplněk je neodborné označení jevu, kdy se Měsíc ve fázi úplňku nejvíce 
přiblíţí k Zemi. Dochází k tomu zhruba jednou za čtrnáct měsíců. Jak byl tento úţasný jev viditelný 
ve Ţluticích, vyfotografoval Jan Borecký.   

Z obsahu:  

- zprávy z města 

- PČR radí 

- hasičský sbor 

- jak třídíme odpady 

- co se děje na Vladaři 



                                        Slovo starosty 

Váţení občané, 
v minulém čísle zpravodaje jsem informoval o plánu zru-
šit některé investice města. Na zasedání zastupitelstva 
bylo rozhodnuto prozatím nerealizovat opravu chodníku 
v Nádraţní ulici a cesty na hřbitov. Jednalo se o akce 
financované pouze z vlastních peněz, tím tedy odlehčíme 
letošnímu rozpočtu. Rozhodnutí to bylo neradostné, bo-
huţel nutné. Zastupitelé ponechali v rozpočtu města 
všechny poloţky, které se týkají oprav majetku města 
a kde se předpokládá realizace prostřednictvím technic-
kých sluţeb. 
Předpokládám, ţe si mnozí z vás všimli volně přístupné-
ho bezdrátového internetu, který jsme začali poskytovat 
na veřejných místech. Jedná se o atletický stadión, kni-
hovnu, městský úřad a část Velkého náměstí. Celá in-
frastruktura byla pořízena z peněz EU přes program Wi-
Fi4EU a výrazně mi s jeho přípravou pomohl pan euro-
poslanec za KDU-ČSL Tomáš Zdechovský. Samotný 
provoz internetu bude hradit město. Doufám, ţe bude 

naplněn smysl projektu – propojit lidi, usnadnit jim pří-
stup k informacím, a to nejen občanům, ale také třeba 
návštěvníkům města. 
Chci se také podělit o informaci, která se týká podání 
projektu s názvem Revitalizace měšťanského domu 
ve Ţluticích. Ţádost byla podána do tzv. Norských fondů 
a jedná se o stavební úpravy budovy muzea a části radni-
ce v celkové hodnotě 43 mil. Kč (dotace 38 mil. Kč). 
Mohla by vzniknout nová expozice muzea, nové prostory 
pro knihovnu, infocentrum a spolková místnost. Prostory 
budou dále slouţit nejen společenským účelům (svatby, 
vítání občánků, koncerty, slavnosti), školám, turistům, 
ale také občanům jako moţnost vybavit si jednoduché 
záleţitosti na podatelně infocentra třeba v sobotu nebo 
v  neděli. Jsem také v kontaktu s norským partnerem, 
jehoţ účast je pro úspěch hodnocení ţádosti nezbytná. 
Rozhodnutí se předpokládá letos na podzim. 
Přeji pěkné dny a hodně zdraví 

Václav Slavík, starosta města 

          Z jednání zastupitelstva města 

Usnesení 15. zasedání Zastupitelstva města Ţlutice 

Termín a místo konání: pondělí 27. dubna 2020 
od 17 hodin v sále muzea na adrese Velké náměstí 1, 
Žlutice.   

Zastupitelstvo města Ţlutice 

bere na vědomí informace starosty města, informaci Ing. 

Petra Keřky o havarijním stavu Kokořovského dvora 

a  paní MUDr. H. Hnykové o podpoře podnikatelů 

ve městě a připomínky zastupitelů a občanů, 

nevybírá vítězného uchazeče výběrového řízení na akci 

„Nádraţní ulice - chodník a přechod pro chodce, 2. eta-

pa“ a ruší výběrové řízení na uvedenou akci, 

nevybírá vítězného uchazeče výběrového řízení na akci 

„Oprava povrchu místních komunikací v lokalitě 

Ke Hřbitovu, Ţlutice“ a ruší výběrové řízení na uvede-

nou akci, 

neschvaluje výběr zhotovitele prováděcí projektové do-

kumentace na akci „Ţlutice, rekonstrukce ulice Poděbra-

dova“ a ruší výběrové řízení na uvedenou akci, 

schvaluje zhotovitele prováděcí projektové dokumentace 

na akci „Ţlutice, rekonstrukce ulice Hradební“ projekční 

kancelář GEOprojektKV s.r.o., IČO: 06032354 za nabíd-

kovou cenu 503.360,- Kč vč. DPH,     

schvaluje rozpočtové opatření č. 4/2020/ZM ve znění 

podle návrhu předloţeného Městským úřadem Ţlutice, 

schvaluje rozpočtové opatření č. 5/2020/ZM ve znění 

podle návrhu předloţeného Městským úřadem Ţlutice, 

odkládá výběr nabídky pro financování investičních akcí 

města Ţlutice „Sběrný dvůr Ţlutice“ a „Bydlení na zám-

ku“ úvěrem a ukládá poptat další nabídky bankovních 

společností, 

souhlasí s uzavřením smlouvy SoBS 

VB_ČEZd_0035_r01v01 s ČEZ distribuce, a.s. za úče-

lem zřízení práva stavby a věcného břemene ke kabelu 

NN na p.p.č. 54/1 a 1464 v k.ú. Veselov,  

bere na vědomí řádné vyúčtování poskytnutých dotací 

na základě veřejnoprávních smluv pro rok 2019, 

bere na vědomí zápis a usnesení z jednání dozorčí rady 

Skládka Vrbička, s.r.o. (IČO: 477 81 131) ze dne 26. 3. 

2020, 

vybírá na základě doporučení komise vítězného uchaze-

če výběrového řízení na realizaci zakázky „Nafukovací 

stan s příslušenstvím a přívěsný vozík pro Ţlutice“ spo-

lečnost GUMOTEX coating, s.r.o. IČ: 07417659 

za nabídkovou cenu 701.283,33 Kč vč. DPH,  

schvaluje zařazení území města Ţlutice do územní pů-

sobnosti MAS KRAJ ŢIVÝCH VOD, z.s. na období 

2021 – 2027.  

  Mgr. Bc. Václav Slavík, starosta města             

Ladislav Koutný, místostarosta města 



Policisté Karlovarského kraje radí:                                                                        

Počasí nás láká ke sportovním aktivitám  

Sluneční paprsky nás vybízí vytáhnout různá sportovní 
náčiní a vybavení od běţeckých bot, přes jízdní kola 
aţ po kolečkové brusle. Musíme však myslet na to, ţe 
i  při pouţití tohoto sportovního vybavení je potřeba do-
drţet určitá bezpečnostní pravidla či dbát na pravidelnou 
údrţbu, abychom předešli úrazu vás samotných či úrazu 
někoho ve vašem blízkém okolí.  
  
Při jízdě na kolečkových bruslích, jízdním kole či ko-
loběţce je potřeba zejména před první jízdou ověřit, zda 
máte toto sportovní vybavení zcela v pořádku. Pravidel-
ná kontrola během celé sezóny je  samozřejmostí. 
Je nutné zkontrolovat hlavně dotaţení šroubů kol či ko-
leček, ověřit funkčnost brzd, napnutí řetězu kola či na-
huštění pneumatik. Důleţité je také mít při všech spor-
tovních aktivitách sportovní oděv k tomu určený a stejně 
tak důleţité je mít i řádné obutí, aby nemohlo dojít 
k úrazu, případně aby následky byly co nejmenší.  
  
Cyklisté by měli myslet zejména na svou bezpečnost, 
proto doporučujeme uţití ochranné helmy, přestoţe její 
uţití je povinné jen pro cyklisty mladší osmnácti let.  
  
Další důleţitou součástí vašeho jízdního kola je povinná 
výbava. Máte vše v pořádku?  
  
Vaše kolo musí mít: 

·         Dvě na sobě nezávislé brzdy – (jízdní ko-
la pro děti předškolního věku nemusí mít ve vý-
bavě přední brzdu, pokud je na to konstrukčně 
uzpůsobeno), 

·         červenou zadní odrazku, 

·         bílou přední odrazku, 

·         odrazky oranţové barvy musí být umístě-
ny ve výpletu předního i zadního kola a na obou 
stranách šlapek, 

·         páčky brzd a konce trubek řídítek musí 
být zaslepeny. 

  
V případě sníţené viditelnosti musí být kolo opatřeno 
bílým světlem vpředu a zadním světlem červené barvy 
v zadní části kola. Na kole se dále doporučuje mít např. 
blatníky, zvonek, zámek na kolo, reflexní prvky nebo 
lékárničku. 
  
Další důleţité pravidlo - vidět a být viděn - platí však 
pro všechny, nejen pro cyklisty či sportovce. Proto noste 
oblečení jasných barev, nejlépe v kombinaci 
s reflexními prvky.  
  
Při jakékoliv sportovní aktivitě dávejte pozor při uţívání 
sluchátek k poslechu hudby. Můţe to být velmi nebez-
pečné a následky mohou být mnohdy i tragické.  
  
Při všech sportovních aktivitách buďte obezřetní a vţdy 
se ve zdraví vraťte domů.  
  
nprap. Mgr. Věra Hnátková 
oddělení tisku a prevence Krajského ředitelství policie 
Karlovarského kraje 
+420 974 361 209, +420 724 192 478, ve-
ra.hnatkova@pcr.cz 

                                                        Vzhůru po „modré“ !  

Všechny turistické nadšence, „dálkošlapy“, si tentokrát 
dovolím upozornit na novou část turistické trasy. Jedná 
se o modrou turistickou pásovou značku, kterou jsme 
vyznačili v roce 2016 v souvislosti s vysvěcením kaplič-
ky Bellhübel. Vede z Velkého náměstí k nádraţí, pak 
tzv. „kamenkou„ (to abychom se vyhnuli silnici) k výše 
zmíněné kapličce. Od ní postupujeme podél Boreckého 
potoka k ţelezniční zastávce Borek, pod ţelezničními 
náspy aţ do Štědré. Potud je trasa vyznačena i na webu 
Mapy.cz.  
Loni jsme si řekli, ţe je škoda nenatáhnout tuto modrou 
aţ do Touţimi, protoţe z Touţimi vede modrá pásovka 
dál. Je to vlastně pěkná dálková trasa, která přes Chyli-
ce, Javornou, Rybničnou dojde do K. Varů, přes roz-
hlednu Dianu, Sv. Linharta, Doubí, podél Ohře nás do-
vede do cíle, kterým je královské město Loket. Zde 
modrá pásovka končí. Aby bylo moţné jít trasou bez 
přerušení, prošli jsme a následně vyznačili chybějící 

úsek mezi Štědrou a Touţimí. Z nádraţí Štědrá půjdete 
aţ ke kostelu, podél silnice souběţně s cyklotrasou 2278 
do Laţan, za vesnicí doprava stále po cyklotrase. 
Pod  vrchem Homolka se cyklistická stáčí doleva 
do Smilova, ale my pokračujeme doprava a vyjdeme 
mezi Radyní a Lachovicemi. Projdeme Radyní, na konci 
vsi odbočíme doleva a pěknou lesní cestou se dostaneme 
aţ na souběh této modré se zelenou pásovkou poblíţ 
Políkna. Spolu tyto dvě pokračují aţ na nádraţí v Touţi-
mi. Dál uţ pokračuje „stará“ modrá, viz výše.  
Nová část trasy zatím ještě na webu Mapy.cz není. Dou-
fáme, ţe ji uţ letos do map zadají a budete moci si ji 
projít. Příroda, kterou prochází, je moc hezká. Jeden tip: 
do Touţimi si zajeďte vlakem a do Ţlutic se vydejte pěš-
ky. Nebude vás alespoň tlačit čas.  
 
Za Klub českých turistů, sekci značkaři P. a J. Vojtovi  

mailto:vera.hnatkova@pcr.cz
mailto:vera.hnatkova@pcr.cz


                                      Co se děje na Vladaři? 

Pokud jste se v posledních týdnech vydali na Vladař, 
určitě jste byli překvapení, co se to tu děje. Neprůchod-
né cesty, všude haldy vyřezaného křoví, sloţené dříví. 
Na první pohled zmatek a nepořádek. Ale zdání klame. 
Poţádali jsme o vysvětlení Odbor ţivotního prostředí 
Karlovarského kraje a zde je odpověď: 
„Na začátku roku 2020 zahájil Karlovarský kraj realiza-
ci dlouhou dobu plánovaného a rozmýšleného opatření, 
které by mělo přírodě blízkým způsobem revitalizovat (a 
to v tom pravém smyslu překladu „navrátit ţivot“) vr-
cholové partie vrchu Vladaře. V posledních letech pohl-
tily křoviny minimálně 70 % plochy, která zde byla pů-
vodně v podobě louček a tzv „křovinných facií“, tedy 
suchých luk se solitérami a skupinami křovin. A to uţ 
ani na začátku tisíciletí nešlo o ideální stav pro přírodu. 
Ten musíme hledat ještě asi o 10 – 20 let dříve, kdy vr-
cholek Vladaře a louky pod ním představovaly unikátní 
rostlinná společenstva uprostřed zemědělské krajiny. 
Přírodní a botanický unikát vznikl po opuštění pastvin, 
které území definovaly snad jiţ od středověku a zabráni-
ly úplnému zalesnění vrcholových partií kopce. Vzácné 
druhy rostlin, jako je třeba vstavač bledý, vstavač kukač-
ka, lilie zlatohlavá nebo jalovec obecný, zde sice nalez-
neme stále, moţná v neztenčeném spektru, ale kvantita 
a kvalita populací je jiţ velmi nízká, protoţe tyto druhy 
postupně přicházejí o svá stanoviště. Neprospívá jim ani 
mechanické poškození sešlapem mimo turistické stezky. 
Podotýkám, ţe celý vrch Vladaře je chráněn statutem 
přírodní rezervace a je zde tedy dovoleno pohybovat se 
pouze na vyznačených trasách. 
Je nutné si přiznat, ţe i ono zarůstání křovinami je pří-
rodní proces a v rámci přírodního koloběhu je naprosto 
přirozené, ţe některé lokality zaniknou a jiné se zrodí. 
Louka, nebo lépe savana (louka je totiţ většinou uměle 
vzniklý biotop) je nahrazena lesem, za stovky let přijde 
kalamita nebo v pralese stromy zahynou stářím a vrátí se 

zase savana ... To vše je, byť zjednodušeně, pravda, ale 
to by nesmělo existovat lidstvo. To si nárokovalo znač-
nou část krajiny, a přírodní procesy tak ztratily prostor 
k realizaci. O to cennější pak jsou ostrovy klidu napří-
klad v podobě Vladaře, u nějţ se naštěstí nenašlo prak-
tické vyuţití pro hospodaření a příroda zde našla azyl. 
Tím, ţe jde o azyl územně omezený, je třeba určité po-
měry „nasměrovat“ k zachování co největší pestrosti - to 
si právě klade za cíl krajský projekt. 
Plánovaným výsledkem tříletého projektu by mělo být 
větší souvislé území, při jehoţ okrajích budou, jako vý-
znamné útočiště větších ţivočichů a ptáků, zachována 
křovinná společenstva hlohů, šípků a trnek. Směrem 
do centra se pak otevře volné prostranství lučního typu 
s ostrůvky a solitérami křovin a řídce rozmístěných stro-
mů – zejména dubů. Harmonogram takových úprav spo-
čívá ve výřezu, který jiţ proběhl, a likvidaci vyřezané 
hmoty (ta je prozatím komplikována současnou 
„koronakrizí“), ale do začátku léta jiţ snad vše proběh-
ne, jak má. Poté by mělo nastoupit kosení, které bude 
mít za cíl zapojit luční porosty a podpořit zesílení drno-
vého krytu. Kosení bude prováděno opakovaně po dobu 
2 let. O výsledné biotopy pak bude dále pečováno pravi-
delným mozaikovým kosením, pomístním výřezem ná-
letů, případně přepásáním. To je ale otázka budoucnosti. 
V závěru tedy prosím všechny návštěvníky Vladaře 
o trpělivost - „kdyţ se kácí les, létají třísky“. Současný 
stav by měl být jen krátkodobý a výsledek by měl ná-
sledně umocnit přírodovědnou hodnotu území.“ 
 

Martin Chochel, Krajský úřad Karlovarského kraje 
 

Ptala se MUDr. Hana Hnyková,                                 
Spolek okrašlovací Vladař 

 
 

Hora Vladař je opravdovým monumentem Ţluticka. 



Toto místo u Záhořické zastávky je oblíbeným místem k nástupu Cesty za pověstí a zdolání Vladaře. A k orientaci 
po stezce slouţí jedna z unikátních informačních tabulí Dalibora Nesnídala, které se stávají známým pojmem nejen 
v rámci Karlovarského kraje. 

NOVINKA… 
 
Na ţlutických turistic-

kých stezkách není 

o novinky nouze. Ta 

poslední, na kterou mů-

ţete narazit na Cestě 

za pověstí, je letní kino. 

Pro pobavení turistů ho 

vytvořili místní občané 

nedaleko Kobylé. Skvě-

lé barvy, jasný obraz, 

výborná reţie. Jen ob-

čas se někomu zdá děj 

trošku jednotvárný…, 

ale vţdycky krásný. 

MUDr. Hana Hnyková 



          SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ VE ŢLUTICÍCH 

Stavění máje 

30. dubna členové našeho spolku vztyčili tradiční 

májku na Velkém náměstí. Chvilku jsme ve sboru 

váhali, zda celou akci nezrušit. Nakonec jsme se roz-

hodli tradici nepřerušit a májku na náměstí postavit 

i  bez přítomnosti diváků. Pevně věříme, ţe příští rok 

bude opět náměstí při této akci plné dětí a našich 

spoluobčanů. Je to zkrátka smutné stavění na prázd-

ném náměstí.  



Úprava loţné plochy DA Crafter 

Naše výjezdová jednotka je od loňského roku vybavena novým dopravním vozidlem VW Crafter. Velmi si váţíme 

toho, ţe takové vozidlo můţeme pouţívat. Proto jsme se rozhodli, ţe dovybavíme nákladový prostor novou podla-

hou z překliţky, aby nedocházelo k poškození originální podlahy, a prodlouţila se tak její ţivotnost. Město Ţluticeu-

hradilo materiál a naši členové v rámci brigády na konci dubna podlahu nainstalovali.  

                                                                                                                                   Jaromír Fejt, jednatel SDH Žlutice 

Pietní setkání 

na hřbitově 

Kaţdoročně si hasi-

či 4. května připo-

mínají svátek svého 

patrona, svatého 

Floriána. Při této 

příleţitosti jsme se 

setkali 9. května na 

hřbitově a zavzpo-

mínali na ţlutické 

hasiče, kteří jiţ nej-

sou mezi námi. 

Omlouváme se na-

šim členům přede-

vším z řad seniorů, 

kteří se o této akci 

nedozvěděli včas. 

Postupné rozvolňo-

vání aktivit občanů 

v rámci opatření 

naší vlády neumoţ-

nilo včasnou orga-

nizaci. Děkujeme 

všem za účast. 



Za evropské premianty v třídění odpadu jsou 
Češi označováni právem. Meziročně dosáhli dal-
šího zlepšení v mnoţství vytříděného odpadu, a 
to jiţ poněkolikáté v řadě. V roce 2019 vytřídil 
kaţdý z nás v průměru 51,3 kilogramu papíru, 
plastů, skla a nápojových kartonů, coţ je mezi-
roční nárůst o více neţ 2 kilogramy odpadů vy-
tříděných do barevných kontejnerů. 
   
S tříděním odpadů má zkušenost většina obyvatel ČR, 
pravidelně pak své odpady třídí téměř ¾ národa, přesně 
73 % obyvatel. Loni jsme vytřídili nejvíc papíru, téměř 
22 kilogramů, dále pak 15,1 kilogramu plastů, bezmála 
14 kilogramů skla a neceléhp 1/2 kilogramu nápojových 
kartonů. A stále více třídíme i kovy. Těch vytřídil kaţdý 
obyvatel v průměru 13,9 kilogramu. Prostřednictvím 
sběrných systémů obcí se tak shromáţdilo přes 693 tisíc 
tun vytříděných odpadů, coţ je o 4 % více neţ v roce 
2018. 
  
„Členské státy Evropské unie, včetně České republiky, 
musí již za několik let splnit nové ambiciózní cíle vyplý-
vající z požadavků balíčku cirkulární ekonomiky. 
V praxi to bude znamenat třídit veškerý odpad, který lze 
recyklovat nebo jinak využít a na skládku ukládat jen 
minimum směsného odpadu, nejvýše však 10 %. A obce i 
jejich občané se na to již začínají intenzivně připravo-
vat,“ shrnul vývoj třídění odpadu Zbyněk Kozel, gene-
rální ředitel společnosti EKO-KOM, a.s.  
  
Právě autorizovaná obalová společnost EKO-KOM za-
jišťuje v ČR jiţ více neţ 20 let provoz systému třídění a 
recyklace obalových odpadů, které jsou významnou 
sloţkou tříděného komunálního odpadu. Do systému 
bylo na konci roku 2019 zapojeno 21 197 firem a 6 146 
obcí ČR. Díky spolupráci s nimi je třídění odpadů 

v České republice dostupné pro 99 % obyvatel. Aby by-
lo pro lidi co nejdostupnější a snadné, systém neustále 
spolupracuje s obcemi na dalším zahušťování sběrné sítě 
na třídění. Češi tak mohou třídit své odpady prostřednic-
tvím 473 359 barevných kontejnerů a menších nádob na 
ulicích i přímo u rodinných domů. Jedno sběrné hnízdo 
tak slouţí v průměru pro 118 obyvatel, coţ je v evropské 
konkurenci velmi dobrý výsledek.  
  
„Docházková vzdálenost k barevným kontejnerům je pro 
mnoho lidí v otázce třídění odpadů rozhodující. Nyní to 
k nim máme ze svých domovů v průměru jen 91 metrů, 
což je zhruba 133 kroků,“ říká ředitel oddělení komuni-
kace EKO-KOM, Lukáš Grolmus. Zároveň ale dodává, 
ţe dle nejnovějších statistik stále ještě 24 % obyvatel 
udává, ţe má kontejnery dál neţ 130 metrů, a jsou tedy 
lokality, kde je co zlepšovat.   

Díky třídění odpadů v domácnostech a obcích vzniká 
surovina, která se na třídících linkách dotřídí na jednotli-
vé druhotné suroviny připravené k recyklaci a vyuţití - 
pro výrobu nových produktů nebo jako zdroj energie či 
náhrada hnědého uhlí v teplárnách. Tříděním systém 
sniţuje zátěţ ţivotního prostředí - kaţdoročně tříděním a 
recyklací obalových odpadů zachráníme ekvivalent 
zhruba 29 km2 přírody, šetříme stromy, přírodní zdroje 
surovin a zamezujeme rozšiřování skládek. A díky třídě-
ní a recyklaci obalových odpadů jsme tak loni uspořili 
téměř 6 milionů MWh energie.  

Podrobné informace o výsledcích systému třídění a 
recyklace  EKO-KOM za rok 2019, včetně grafů, nalez-
nete v příloze. 
Kontakt: Lucie Müllerová, tisková mluvčí EKO-KOM, 
a.s.,  mullerova@ekokom.cz, tel.: 602 186 205, 
www.ekokom.cz, www.jaktridit.cz  

Tisková zpráva 

Češi stále na špičce v třídění odpadů v EU. Kaţdý z nás vytřídil 
v roce 2019 do barevných popelnic přes 51 kilogramů odpadu. 

mailto:mullerova@ekokom.cz
http://www.ekokom.cz/
http://www.jaktridit.cz/


Kdo můţe být drţitelem senior Pasu? 
Drţiteli mohou být osoby starší 55 let, s trvalým bydliš-
těm na území České republiky. Při uplatnění slevy se 
musí drţitel prokázat kartou senior Pas.  
Kolik karet registrovaná osoba obdrţí? 
1 drţitel – 1 karta 
Jak dlouho trvá dodání karty? 
Doba od registrace po doručení karty je cca 4 týdny. 
Musí být při uplatnění slevy předloţena karta Senior 
Pas? 
Ano. Získání slevy je podmíněno předloţením karty. 
V opačném případě poskytovatel slevu neposkytne. 
Jak uvést na kartu jméno drţitele? 
Na zadní straně karty je bílý prouţek určený k podpisu 
jejího drţitele. 
Co dělat při změně údajů? 
Pokud nastane jakákoliv změna, jako např. nové bydliš-
tě, lze tyto změny nahlásit prostřednictvím emailové 
adresy info@seniorpasy.cz nebo telefonicky na infolince 
840 111 122  
Má registrovaný uţivatel nějaké finanční povinnosti? 
Ne. Registrace je zdarma. 
Registraci lze provést několika způsoby: 
Na webových stránkách https://www.seniorpasy.cz/
#registrace nebo telefonicky na infolinkách 840 111 122 

a  725 534 865 
Nevíte si s registrací rady nebo nemáte k dispozici 
počítač? Rádi vám s registrací pomůţeme a vysvětlí-
me, jak kartu senior Pas pouţívat a kde ji lze 
v blízkosti svého bydliště uplatnit. 
Na koho se lze obrátit s vyplněním registrace? 
Kaţdý zájemce ve věku nad 55 let se můţe obracet na 
sociální pracovnici městského úřadu Barboru Syrovou 
(tel. 728 386 167) nebo na ředitelku DPS Ţlutice Vero-
niku Janíčkovou (725 958 988). 
Kartu lze uplatnit přímo ve Ţluticích, a to v lékárně 
a v optice. Dále také v lékárně v Touţimi a v Bocho-
vě. V Karlových Varech lze uplatnit slevovou kartu 
např. ve výletním areálu Diana, v Galerii umění, 
v Karlovarském symfonickém orchestru, v Muzeu 
nebo při vstupu do Hvězdárny.   
Pouţíváte chytrý mobilní telefon a chcete mít přehled 
o aktuálních slevách ve vašem okolí? 
Stáhněte si mobilní aplikaci katalog slev projektu Senior 
Pas. Ke staţení zdarma na google play nebo App Store.  
Pokud nemáte chytrý telefon, můţete si vyzvednout ka-
talog poskytovatelů slev a výhod pro osoby nad 55 let 

na městském úřadě u sociál. pracovnice Barbory Syrové.                                                                                     

Emílie Špidrová a Barbora Syrová 

                    Senior Pas – slevy a výhody pro seniory 

mailto:info@seniorpasy.cz
https://www.seniorpasy.cz/#registrace
https://www.seniorpasy.cz/#registrace


PODĚKOVÁNÍ 

Děkujeme všem, kteří nám vyjádřili soustrast a rozloučili se s naším synem. 
Moc si toho váţíme. Strejčkovi 

 Technické sluţby Ţlutice, s.r.o. nabízí tyto volné pracovní pozice: 

 

Zedník  
provádění zednických a obkladačských prací, pokládání dlaţby na komuni-

kacích, výmalby interiérů a exteriérů  
místo na HPP nebo na DPP  
vyučen výhodou  
řidičský průkaz sk. B výhodou  
nástupní mzda 17.800,- aţ 19.000,- Kč  
bonusy - stravenky, 5 týdnů dovolené 
bliţší informace podá paní Lorencová, tel. 353 393 333  
 

Údrţbář – instalatér  
drobné údrţbářské a instalaterské práce, manuální zručnost výhodou 
řidičský průkaz sk. B výhodou 
místo na HPP nebo na DPP  
nástupní mzda 17.800,- aţ 20.000,- Kč 
bonusy - stravenky, 5 týdnů dovolené 
bliţší informace podá paní Lorencová, tel. 353 393 333 
  

Dělník – úklid města a údrţba veřejné zeleně  
údrţba městské zeleně, úklid města, práce v lese, zkoušky na křovinořez a 

motorovou pilu výhodou 
místo na HPP nebo na DPP 
poţadujeme řidičský průkaz sk. B, sk. T výhodou 
nástupní mzda 16.000,- aţ 18.000,- Kč 
bonusy - stravenky, 5 týdnů dovolené 
bliţší informace podá paní Lorencová, tel. 353 393 333  

              

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 – 9. 6. 2020 - 15.30 hod.  Info : Po - Pá 9.00 – 16.00 

hod., tel.: 601 576 270, 728 605 840. 



                                                    Květnová fotoohlédnutí 

V letošním létě se 
na našem koupa-
lišti můţete těšit 
na novou (starší) 
buňku, která po-
slouţí jako záze-
mí bufetu.  
 
Alena Adámková 

     

Kulturní akce 
ve Ţluticích jsou 
do června bohuţel 
zrušené, ale neza-
hálíme a připravu-
jeme nové posezení 
v amfiteátru. 
 
Alena Adámková 
     



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 červnového čísla Ţlutického zpravodaje přispěli Alena Adámková, Václav Slavík, Věra Hnátko-

vá, Hana Hnyková, Jaromír Fejt, Barbora syrová a Emílie Špidrová.. 

 

Všem přispěvatelům za zaslané materiály děkujeme! 
 

Příspěvky do červnového čísla  nám, prosím, zasílejte do 20. června 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 


