
ŽLUTICKÝ 

č. 7/8 ročník 2020 

 

            Letní pohled na ţlutickou vodní nádrţ na fotografii Václava Konopíka. 

Z obsahu:  

- zprávy z města 

- PČR radí 

- hasičský sbor 

- městská šatlava v novém 

- kam za kulturou 

    Léto budiž pochváleno! 



Moţná vás zajímá… 

… jak je to nyní s příjmy do rozpočtu města?  

Pravdou je, ţe zastupitelé zatáhli za brzdu s utrácením, 
hlavně u větších investičních akcí z vlastních peněz měs-
ta a připravili rozpočet na propad příjmů. Bohuţel, ale 
správně. V médiích se ovšem objevují informace o tom, 
jak jsou obce zachráněny jakýmsi příspěvkem 1200 Kč 
na hlavu. V jistém slova smyslu jsou, protoţe jinak by 
dopad na městský rozpočet byl ještě katastrofálnější. Za-
slouţili se o to senátoři v Parlamentu ČR. Nespokojili se 

s návrhem naší vlády, ţe se obce mají podílet ještě dal-
ším daňovým balíčkem, a navrhli alespoň onu kompen-
zaci ve výši 1.200 Kč/obyv. Vláda pod hrozbou nepří-
jemného mediálního obrazu přikývla. Neznamená to 
ovšem, ţe obce dostanou něco navíc! Konkrétně Ţlutice 
v součtu přijdou o 522 tis. Kč (viz tabulka níţe – zdroj 
www.smscr.cz). Takţe to je vládní politika v reálné po-
době! Uţ chápeme? 

Václav Slavík, starosta města 

          Z jednání zastupitelstva města 

          Písemné vyjádření Zastupitelů města Ţlutice vedení České spořitelny, a.s. 

My, níţe podepsaní zastupitelé, jakoţto zástupci občanů 
města Ţlutice a jeho městských částí, vyjadřujeme svůj 
nesouhlas s uzavřením pobočky České spořitelny, a.s. 
v našem městě. 

Vaše rozhodnutí jsme přijali s velkou nelibostí, ale i pře-
kvapením. Mrzí nás, ţe o takto závaţném rozhodnutí ne-
byla Vaše banka schopna jednat s dostatečným předsti-
hem. Nedošlo tudíţ ani k pokusu vyjednat s městem pro 
ţlutickou pobočku nějaké řešení.  

Vítáme sice Váš krok zanechat u nás bankomat, nicméně 
nejvíce se ţivnostníci a podnikatelé musí vypořádávat 
s  vkládáním hotovosti, které Vaše řešení uzavření po-
bočky vůbec nenabízí. Ačkoliv chápeme důvody banky, 
domníváme se, ţe navzdory proklamované mediální poli-
tice vzdalujete banku klientům a negativně působíte 
na  podnikatelské prostředí v malých sídlech a pohodlí 

jejich občanů.  

Vaše pobočka byla součástí našeho města po několik po-
sledních desetiletí a i naši občané bezesporu léta přispí-
vali k finančním výsledkům banky. Uzavření pobočky 
právem chápeme jako necitlivé. Jsme připraveni o bu-
doucnosti pobočky České spořitelny ve Ţluticích dále 
jednat. 

Věříme, ţe tradice, dobrá sluţba a oboustranná spokoje-
nost je víc, neţ ekonomické ukazatele. 

S přátelským pozdravem 

Zastupitelé města Ţlutice  

Václav Slavík, Ladislav Koutný, Petr Keřka, Alois Mi-

nář, Alena Adámková, Tomáš Ries 

                                                   Místní poplatky lze platit i v DPS                               

Městský úřad Ţlutice opět nabízí moţnost zaplatit místní poplatky, a to v úterý 7. 7. 2020 v době od 13.00 
do  15.00  hodin ve společenské místnosti domu s pečovatelskou sluţbou (Mlýnská č. p. 467). 
V tomto termínu je moţné zaplatit poplatek za komunální odpad, pronájem zahrádek a stále i poplatek ze psů. Měst-
ský úřad Ţlutice chce tímto způsobem vyjít vstříc především seniorům ţijícím na sídlišti (ulice Pod Strání a Mlýn-
ská) a umoţnit jim zaplatit poplatek v místě trvalého bydliště. 

Leona Jirsová, Městský úřad Žlutice 



Výpis některých usnesení 16. zasedání Zastupitelstva 
města Ţlutice 

Termín a místo konání: pondělí 25. května 2020 
od 17 hodin v sále muzea na adrese Velké náměstí 1, 
Ţlutice.   

Zastupitelstvo města Ţlutice 

bere na vědomí informace starosty města o havarijním 

stavu Kokořovského dvora, informaci o podpoře podni-

katelů ve městě a připomínky zastupitelů a občanů a sou-

hlasí s podáním ţádosti spolku Ţlutice 2000 do Progra-

mu Nadace Via - kaple Verušice, 

ve funkci zřizovatele souhlasí s uzavřením Mateřské 

školy Ţlutice v době od 13. 7. do 7. 8. 2020, 

schvaluje návrh smlouvy o provozování sběrného dvora 

a mobilního zařízení pro sběr separovaných odpadů 

s  platností od 1. 6. 2020 v předloţeném znění, 

schvaluje návrh smlouvy o odvozu směsného komunál-

ního odpadu s platností od 1. 6. 2020 v předloţeném zně-

ní, 

schvaluje bez výhrad Závěrečný účet Města Ţlutice 

za rok 2019 a Zprávu o výsledku přezkoumání hospoda-

ření Města Ţlutice za rok 2019 v předloţeném znění, 

schvaluje financování investičních akcí města Ţlutice 

„Sběrný dvůr Ţlutice― a „Bydlení na zámku― úvěrem 

ve  výši 19 852 tis. Kč od ČSOB, a.s.,, 

vybírá na základě doporučení správy majetku a investic 

města Ţlutice uchazeče Technické sluţby Ţlutice, s.r.o., 

k realizaci díla „Oprava chodníku v ulici Pod Strání - 

1. etapa― za nabídkovou cenu   794.366,- Kč vč. DPH,   

vybírá na základě doporučení správy majetku a investic 

města Ţlutice uchazeče Technické sluţby Ţlutice, s.r.o., 

IČ: 26347865 k realizaci díla „Parkovací stání v ulici 

Vítězná― za nabídkovou cenu 743.769,- Kč vč. DPH,   

   

schvaluje rozpočtové opatření č. 6/2020/ZM ve znění 

podle návrhu předloţeného Městským úřadem Ţlutice, 

bere na vědomí výroční zprávu za rok 2019 organizace 

Skládka Vrbička s.r.o. 

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

          Z jednání zastupitelstva města 

Výpis některých usnesení 17. zasedání Zastupitelstva 

města Ţlutice 

Termín a místo konání: pondělí 22. června 2020 

od  17  hodin v sále Muzea na adrese Velké náměstí 1, 

Ţlutice.   

Zastupitelstvo města  

bere na vědomí zprávu o činnosti představenstva spo-

lečnosti a schvaluje účetní závěrku za rok 2019 organiza-

ce Ţlutická teplárenská, a.s.,  

schvaluje na základě doporučení komise pro investice 

a  rozvoj dodavatele firmu Werner Hüttner k realizaci 

díla: „Revitalizace  veřejného osvětlení města Ţlutice 

2020― za nabídkovou cenu  1.650.441,57 Kč včetně 

DPH,  

schvaluje finanční krytí projektu:  "Revitalizace veřejné-

ho osvětlení města Ţlutice 2020", na který obdrţelo dota-

ci z Ministerstva průmyslu a obchodu v rámci programu 

EFEKT 2020, 

 schvaluje ve funkci valné hromady řádnou účetní závěr-

ku za rok 2019 organizace Lesy Ţlutice, s.r.o.,   

pověřuje úsek správy majetku a investic vyhlášením 

výběrového řízení na zhotovitele projektové dokumenta-

ce pro územní a stavební řízení na akci: „ŢLUTICE SE-

VER – lokalita rodinných domů―, 

schvaluje poskytnutí dotace TJ Sokol Ţlutice, z.s. ve 

výši 200 000 Kč v rámci Programu pro poskytování do-

tací z rozpočtu města Ţlutice v oblasti kultury, sportu 

a společenského ţivota pro rok 2020,  

schvaluje smlouvu o úpravě vzájemných vztahů mezi 

ručitelem a bankou (zaručení úvěru společnosti Lesy 

Ţlutice, s.r.o. za účelem financování nákupu univerzální-

ho kolového traktoru s lesnickou nástavbou).   

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



Muzeum Ţlutice nabízí nové atraktivní expozice 

 
Od 30. května t.r. nabízí velmi kvalitní a atraktivní 
podívanou nová expozice městské šatlavy a lapi-
dária ve ţlutickém muzeu. Historické středověké 
prostory šatlavy, sochy arestovaných a jinak 
týraných hříšníků či zločinců té doby, původní 
dokumenty nebo faksimilie smolné knihy, do níţ 
byly zapisovány výpovědi mučených, mučicí 
nástroje všeho druhu, popravčí meče, to vše 
doplněno řadou výstiţných komentářů a ilustrací 
působí na návštěvníka mrazivým dojmem 
příšerných výslechových postupů a mučení té doby. 
Spoluautorkou celé expozice a autorkou soch 
tehdejších nešťastníků v ţivotní velikosti, poutavého 
rozmístění historických předmětů a zařízení, 
tvorbou a osazením všech komentářů a ilustrací, ale 
také městského pranýře, neb ten původní ţlutický 
někdo po válce zřejmě zcizil, je akademická 
sochařka Veronika Kudláčková Psotková. Expozici 
tvořila se svým manţelem, scénografem 
a výtvarníkem Romanem Kudláčkem. Zmíněná 
dvojice stojí také za vytvořením nové expozice 
v lapidáriu muzea o jedno aţ dvě patra níţe, kde 
jsou rozmístěny staré a velmi staré sochy 
z městských sbírek, doplněné výstiţnými komentáři, 
ale také třeba dva středověké kříţe, jeţ muzeu 
věnovala místní farnost. 

Inovace ostatních prostor a sbírek muzea Ţlutice 
tímto ale nekončí. V plánu je projekt s názvem Re-
vitalizace měšťanského domu ve Ţluticích. Ţádost 
byla podána do tzv. Norských fondů a jedná se 
o stavební úpravy budovy muzea a části radnice 
v celkové hodnotě 43 mil. Kč (dotace 38 mil. Kč). 
Mohla by vzniknout nová expozice muzea, nové 
prostory pro knihovnu, infocentrum a spolková 
místnost. Rozhodnutí se předpokládá letos 
na podzim. 

Rozhovor se sochařkou Veronikou Kudláčkovou 
Psotkovou otiskujeme na následující straně a všech-
ny čtenáře srdečně zveme k návštěvě našeho muzea. 

Jaromír Břehový     

Kontakt: Kamila Neckářová         

Tel.: 728 118 998                      

Email: kronikar@zlutice.cz 



      V ateliéru Veroniky Kudláčkové Psotkové 

             Rozhovor se sochařkou Veronikou Kudláčkovou Psotkovou 

Sochařka MgA., Mgr. Veronika Kudláčková Psotková ţije 
a tvoří v Oboře u Loun. Její tvorba je zaloţena na principech 
realistického figurálního sochařství. V souvislosti s jejím 
autorstvím nových expozic šatlavy a lapidária ţlutického 
muzea jsme jí poloţili několik otázek. 
 
Prosím, mohla byste se naším čtenářům představit? 
Jsem Veronika Kudláčková Psotková - máma dvou holčiček 
a  manţelka Romana Kudláčka. Jsem sochařka a v rámci své 
volné tvorby především autorka rozměrných drátěných, často 
zavěšených instalací ve veřejném prostoru, výtvarnice 
a  vzhledem k tomu, ţe jsme s manţelem realizovali uţ dru-
hou komplexní expozici (Mattoni muzeum v Kyselce), tak se 
zdá, ţe i autorka expozic, trochu workoholik a velký nadšenec 
do řešení výtvarných výzev a asi mnoho dalšího… 
 
 Jak jste se ocitla v muzeu ve Ţluticích? 
To by moţná byla spíš otázka na Hanku Hnykovou a muzejní 
spolek. Našli si nás, myslím na podzim 2016, po otevření 
Mattoni muzea a přesvědčili ke spolupráci. My jsme s manţe-
lem vůbec nechtěli, byli jsme zcela vyčerpaní z realizace 
v Kyselce…. a pak jsme najednou seděli na jednání s panem 
starostou a spolupráce se rozbíhala. V tuto chvíli je na stole 
studie k ―velkému‖ muzeu, upravené a oţivené lapidárium 
a  nová šatlava. 
 
Co bylo na vzniku nové expozice v lapidáriu a šatlavě 
největším problémem? 
Nazvala bych to spíš asi výzvou neţ problémem, protoţe to 
byl pro nás nový a nestandardní způsob práce. V muzeu je 
řada sbírkových předmětů (ty, které byly ve staré expozici 
ve vitrínách). Ty musel na začátku rekonstrukce všechny za-
balit a uschovat pracovník karlovarského muzea. Vše se vyba-
lilo aţ ve chvíli, kdy byly vitríny i konzole připravené k insta-
laci. Takţe jsem vymýšlela uspořádaní a rozloţení předmětů 
jen pomocí fotografií a v závěru doufala, ţe vše sedne. Impro-
vizaci jsme se sice nevyhnuli, ale nakonec se to všechno sešlo 
podle představ. Trošku problém byl  s tím, ţe ţádná stěna tam 
není rovná … 

 
Jak na vás, jako na křehkou ţenu, 
působila nevídaná krutost tortury, 
tedy středověkého mučení, během 
výslechu?  
Zpracovávala jsem podklady z pů-
vodní expozice a studovala souvis-
losti, o které jsem chtěla expozici 
rozšířit. Do toho jsem současně za-
čala pracovat na sochách mučených 
a vězněných, takţe byly chvíle, kdy 
jsem do toho byla opravdu ponoře-
ná. Bylo třeba si vybudovat v hlavě určité mantinely, abych 
byla schopná to promítnout do soch i do toho, co má expozice 
sdělit, ale současně se pokusit si to nepřipouštět a brát to jako 
součást tvrdé historie nás všech. Horší asi byla ta představa, 
ţe některé praktiky přecházejí z historie a nemění se ani 
ve  21. století… Naštěstí mám vţdy víc rozdělaných projektů, 
takţe je kde měnit myšlenky, a také jsem mezitím měla děti 
na dva a půl měsíce nepřetrţitě doma, takţe ani nebyl prostor. 
 
Máte v našem muzeu další plány? 
To je spíš otázka pro pana starostu a jeho tým. Ano máme. 
Ted’ je za námi, řekla bych, ţe úspěšná zkouška našich schop-
ností a hotová studie, jak na ―velkou‖ expozici. Ta je ovšem 
navázána na mnohem větší investice, takţe budeme moc rádi, 
kdyţ to v budoucnu vyjde a budeme moci pokračovat … 
 
Můţete nám prozradit, na čem dalším nyní pracujete?  
Teď tvořím drátěné sochy pro větší figurální kompozici 
do kostela sv. Josefa v Radvanicích u Trutnova, který by mohl 
být takovým poutním místem.  K tomu dodělávám menší so-
chařské resty, které bylo třeba neplánovaně odloţit díky udá-
lostem posledních měsíců, a chystáme se také věnovat našemu 
domu a dílnám, které jsme trochu zanedbávali … 
 

Ptal se Jaromír Břehový 

Manţelé Kudláčkovi při práci ve ţlutickém muzeu 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Mu%25C4%258Den%25C3%25AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/V%25C3%25BDslech


Policisté Karlovarského kraje radí:                                                                        

Jaká nebezpečí nám hrozí o prázdninách  

Léto se pomalu blíţí a s ním i dětmi tolik vytouţené let-
ní prázdniny. Ţádné vstávání do školy, ţádné úkoly, jen 
dva měsíce plné her, zábavy, dovolených a táborů. 
O prázdninách však dochází k velkému mnoţství úrazů, 
které je zapříčiněno roztrţitostí nejen dětí, ale i mnoha 
dospělých. Policisté Karlovarského kraje vás proto varu-
jí před hrozícím nebezpečím, které na vás můţe během 
letních prázdnin čekat. Nezapomínejte na základní zása-
dy bezpečného chování a ochranu zdraví a chraňte před 
úrazy sebe i své děti.  

Na co si dávat pozor 

Při sportovních aktivitách pouţívejte sportovní náčiní 
určené pro daný sport. Vţdy myslete také na vhodný 
sportovní oděv, který by měl obsahovat i reflexní prvky, 
coţ se týká zejména sportovců, kteří se při sportovní 
aktivitě účastní i silničního provozu.  Reflexní prvky nás 
však ochrání před úrazy i v běţném ţivotě a nejen při 
sportu. Cyklisté by měli mít na paměti uţití cyklistické 
helmy i přesto, ţe je povinná  jen do 18 let věku cyklis-
ty.  Důleţité je také si před kaţdou jízdou zkontrolovat 
technický stav jízdního kola či povinnou výbavu.  

Zvýšené opatrnosti dbejte v letních měsících především 
při koupání.  Zvlášť nebezpečné můţe být koupání 
v neznámých a nestřeţených vodách, jakými jsou řeky, 
rybníky či lomy. Tam, kde vodní hladinu neznáte, vy-
hněte se skokům do vody, můţe vám hrozit nebezpečí 
váţného úrazu.  Do vody neskákejte ani ihned po pří-
chodu k vodě, chvilku setrvejte na břehu, skokem 
do studené vody hrozí kolaps organismu. Rodiče, buďte 
při koupání s dětmi vţdy ve střehu, koupejte se jen 
v mělkých vodách, které znáte, a nenechávejte své děti 
ani chvilku bez dozoru, a to ani na koupalištích.  

Jestliţe děti zůstávají samotné doma, poučte je, jak se 
mají správně chovat. Naučte je také, jak správně volat 
na tísňovou linku v případě potřeby.  Děti by měly vě-
dět, ţe nikomu nesmí otvírat dveře, bavit se s cizími lid-
mi, a to ani doma, ani na ulici. Poučte je, jak se mají 
chovat bezpečně nejen doma, ale i v parku či na ulici, 
neboť nebezpečí úrazu hrozí na kaţdém rohu. V případě, 
ţe vaše dítě někam odchází, mělo by vám nechat ale-
spoň písemný vzkaz, kam jde a jak dlouho se tam při-
bliţně zdrţí, případně telefonický kontakt na někoho 
z kamarádů. Klíče od bytu by měly nosit děti skrytě, 
odděleně od jiných osobních věcí. Neměly by dávat 
na obdiv ani cennosti či finanční hotovost, kterou mají 
při sobě.  

V případě, ţe se budete chtít účastnit turistiky v těţších 
terénech, nechte si poradit od odborníka. Mějte potřebné 
vybavení a nepřeceňujte své síly, na túry tohoto typu se 
nevydávejte raději sami.  

Jestliţe posíláte své dítě na dětský letní tábor, dejte na 
doporučení svých známých. Zjistěte si včas, jaké poţa-
davky mají pořadatelé na vás a vaše děti. Přesvědčte se, 
v jakých podmínkách bude dítě tábor trávit. Řiďte se 
poţadavky pořadatelů, ať se vyhnete nepříjemnostem.  

V případě potřeby volejte na čísla tísňových linek: 
158, 150, 155, 156, 112.  

Krásné proţití letních měsíců bez úrazů přejí policisté 
Karlovarského kraje. 

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

                                    POZVÁNKA NA BIOJARMARK VERUŠICE          

V sobotu 1. srpna 2020 od 12.00 hod.  začíná 
ve  Verušicích u Ţlutic jiţ tradiční třináctý biojar-
mark.  

Letošní rok jsme jej více věnovali létu, slavnosti ţní 
a úrody obecně. Máte moţnost zhlédnout ukázky 
starých řemesel,  můţete si nakoupit rukodělné vý-
robky, bylinné léky, mastičky, ovčí i kozí sýry, do-
mácí pečivo a další  občerstvení včetně regionální-
ho piva. Je připraven program pro děti včetně jez-
decké soutěţe Koníček pro nejmenší, malování 

na obličej a dalších různých her.  Bude hrát stylová 
hudba, protoţe tento svátek vychází ze starých kelt-
ských tradic.  

Odpoledne a večer k poslechu i tanci zahraje skupi-
na Bugr Band. 

Vstupné dobrovolné. Po dohodě moţnost přespání 
na místě. Všechny vás srdečně zveme jménem po-
řadatelů a přejeme dobrou zábavu! 

Ivana Pánková 



V sobotu 13. 6. 2020 se za krásného slunného počasí 
uskutečnil jiţ 7. ročník fotbalového turnaje mladších 
ţáků a mladší přípravky ročníku 2013. 

Turnaje se zúčastnilo celkem 17 muţstev. V kategorii 
mladších ţáků bylo 10 týmů rozděleno do 2 skupin. 
Ve  skupině A se postupně utkaly týmy domácí Ţlutice – 
Chyše, Hvězda Cheb, Jiskra Aš, Košutka Plzeň a Slavia 
Karlovy Vary. Ve skupině B nastoupily Baník Sokolov, 
Energie Karlovy Vary, FK Klášterec, Slavia Vejprnice 
a Sokol Křimice. V mladší přípravce se utkaly v jedné 
skupině muţstva Baník Sokolov, Jiskra Aš, TJ Zruč, 
MFK Most, FK Ostrov, Hvězda Cheb a Petřín Plzeň.  

Pro turnaj byla připravena 3 hřiště a na průběh jednotli-
vých utkání dohlíţeli 3 delegovaní rozhodčí: Jessica 
Vargová, Václav Bouše a Miloslav Polívka. Po odehrání 
základních skupin mladších ţáků postoupily z kaţdé 
skupiny 2 muţstva do finálové skupiny, ze které vyšel 
celkový vítěz Slavia Karlovy Vary. Za nejlepšího hráče 
tohoto týmu byl vyhlášen Jiří Businský, který je odcho-
vancem FK Ţlutice. Na druhém místě se umístila Jiskra 
Aš a na třetím Sokol Křimice před Baníkem Sokolov.  

Ve druhé skupině o umístění na 5. – 10. místě bojovali 
domácí hráči s ostatními týmy a obsadili celkové 8. mís-
to. Jako nejlepší hráči domácích byli oceněni Luděk Ci-
vín, Milan Ďugel, Jonáš Nohava a Josef Zeman, pro kte-
ré byl tento turnaj rozloučením s působením v kategorii 
mladších ţáků.  

V kategorii mladší přípravky byly zápasy vcelku vyrov-
nané, vítězem se zaslouţeně stalo muţstvo Baníku So-
kolov před druhým FK Ostrov a třetím MFK Most. 
Všichni hráči v této kategorii byli oceněni medailí 
a upomínkovou soškou.  

Kaţdý rok je na turnaji zajištěn pro hráče a trenéry oběd. 
Letos nebyl oběd podáván v jídelně ZŠ Ţlutice, ale 
o jeho poskytnutí se postaral Penzion Harmonie. 

Velkým zpestřením turnaje bývá kaţdoročně stánek ma-
minek domácích fotbalistů. V tomto stánku je moţné si 
vybrat z velkého mnoţství zákusků, moučníků, grilova-
ných špízů, masa, klobás a nápojů. Všechny uvedené 
dobroty připravují samy maminky a výtěţek z jejich 
prodeje vţdy věnují na činnost malých fotbalistů. 

Občerstvení rovněţ zajišťoval TJ Sokol Ţlutice, který 
tak pomohl zvládnout poptávku všech přítomných.  Zá-
sluhou tohoto nadstandardního servisu je ţlutický turnaj 
jeden z nejvyhlášenějších. 

Závěrem je nutné uvést, ţe takováto akce by se nemohla 
v takovém rozsahu uskutečnit bez podpory sponzorů 
a osobního nasazení celého organizačního týmu. Proto 
bychom chtěli poděkovat všem, kteří se na zdárném prů-
běhu turnaje podíleli.  

   Jiří Hanzlíček a Marcela Businská 

                         FOTBALOVÝ TURNAJ O POHÁR MĚSTA ŢLUTICE 



          SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ VE ŢLUTICÍCH 

Úklid a opravy v areálu hasičské zbrojnice 

30. května byla svolána starostou spolku brigáda 

do hasičské zbrojnice. Naše ţeny se s velkým nasazení 

zhostily generálního úklidu společenských prostor 

v hasičské zbrojnici, muţi zahájili akci úklidem letošní 

máje na Velkém náměstí. Dále jsme společnými silami 

opravili poškozené nátěry fasády, natřeli plot, u opěrné 

zdi jsme zlikvidovali náletové rostliny, v garáţi č. 1 

proběhl úklid dílenského ponku a zázemí pro nářadí. 

Děkuji všem členům za hojnou účast a jsem rád, ţe se 

spolek stará o bezplatně zapůjčené prostory hasičské 

zbrojnice.   

5. jednání výborové schůze SDH Ţlutice 

10. června se jiţ po páté v letošním roce sešli členové 

výkonného výboru spolku. Tentokrát jsme projednáva-

li restart sportovních aktivit dospělých a mládeţe. Ještě 

stále je naděje, ţe se klání druţstev muţů a ţen 

v hasičském sportu O pohár starosty města Ţlutice 

na Velkém náměstí uskuteční během měsíce září. Dal-

ším bodem byla ekonomická informace o plnění roz-

počtu na straně výdajové a příjmové. Vzhledem k od-

loţení oslav 150 let zaloţení spolku byla mimo jiné 

vrácena provozní zápůjčka městu Ţlutice ve výši 

600.000,-.   

Jaromír Fejt, jednatel SDH Žlutice                                                               



Rozloučení s dlouholetým hasičem 

V neděli 14. června zemřel ve věku 82 let, náš 
dlouholetý člen Rudolf Bachmann. 
Jeho členství v hasičském spolku započalo 
v měsíci únoru roku 1967 v nedaleké obci Štědrá. 
V roce 1981 se se svou rodinou přestěhoval 
do Ţlutic, kde se aktivně zapojil do činnosti ţlu-
tického dobrovolného hasičského sboru. Byl ši-
kovným strojníkem, zvláště při provozování 
a údrţbě starších přenosných hasičských stříka-
ček. Aktivně se podílel na mezinárodní spoluprá-
ci s našimi partnery z německého Vieselbachu. 
Nechyběla také harmonika, na kterou bravurně 
hrával nejen na hasičských akcích. Do hasičské-
ho spolku také přivedl několik svých potomků. 
V posledních letech byl součástí našich hasič-
ských seniorů, kteří se pravidelně setkávají.  
Jeho hasičská činnost byla mimo jiné oceněna 
několika vyznamenáními, jako jsou čestná uznání 
spolku, okresního a krajského sdruţení, Medaile 
za příkladnou práci, Za zásluhy a Medaile svaté-
ho Floriána. 
Rudolfe, budeš nám chybět ….. 
Čest jeho památce.                            Alois Minář 

                          Mateřská škola Ţlutice - rozloučení s předškoláky 18.6. 2020  



Kaňka 1  



Kaňka 2 



Vhodným doplňkem k pečovatelské sluţbě můţe být  
sociální sluţba, kterou je SLUŢBA TÍSŇOVÉ PÉČE. 
Sluţba tísňové péče je určená osamělým seniorům 
a osobám se zdravotním postiţením, kteří jsou v důsled-
ku zhoršování zdravotního stavu ohroţeni rizikem pádů 
či jsou v ohroţení zdraví a ţivota. Sluţba zajišťuje uţi-
vatelům bezpečí a jistotu doma i venku. K poskytování 
této sluţby je nezbytné SOS komunikační zařízení 
(chytré hodinky, náramek). Stiskem tlačítka, které 
u sebe uţivatel stále nosí, se v případě nouze spojí 
s nonstop dispečinkem. Asistenti pak s uţivatelem ko-
munikují a případně ihned zprostředkují adekvátní po-
moc. Podle situace asistenti kontaktují rodinu, osoby 
blízké, pečovatelskou sluţbu, záchrannou sluţbu, hasiče 
nebo policii. Asistenti tísňové linky pravidelně, ve zvo-
leném intervalu volají uţivatelům a ověřují, zda jsou 
v pořádku, zjišťují, jak se jim daří a jestli nepotřebují 
s něčím pomoci. Jedná se o sluţbu hrazenou, měsíční 
poplatek činí cca 400,- Kč aţ 500,- Kč (k úhradě lze vy-
uţít příspěvek na péči). 
 
Sluţbu poskytují:                                                                                         
1) Tísňová péče Anděl na drátě – pro více informací 
tel.: 800 555 655, www.andelnadrate.cz. 
2) Tísňová péče Ţivot 90 – pro více informací tel.: 
+420 222 333 546, e-mail: tisnovapece@zivot90.cz, 
www.zivot90.cz/bezpeci. 

Další sluţba (tentokrát zdravotní sluţba), kterou lze 
v našem regionu vyuţít, je sluţba PALIATIVNÍ PÉČE 
– mobilní hospic, paliativní ambulance.  
Paliativní péčí (domácí hospicovou) se rozumí péče 
o nemocného v konečné fázi nemoci, kdy jiţ nelze oče-

kávat ţádné terapeutické výsledky. Jde zejména o léčbu 
paliativní, která je zaměřena na tišení bolestí nemocného 
a zmírnění dalších nepříznivých příznaků nemoci. Tato 
sluţba je poskytována klientům, u nichţ ošetřující lékař 
předpokládá, ţe ke smrti dojde do šesti měsíců. Pracov-
níci domácí zdravotní péče (lékař paliativní péče, lékař 
léčby bolesti, zdravotní sestra, psycholog, psychiatr, 
duchovní, právník, sociální pracovník, fyzioterapeut 
a  další) zajišťují odbornou péči – od tišení bolestí a mír-
nění nepříznivých příznaků nemoci, po emocionální 
podporu klienta a jeho blízkých. Péče je indikována 
v maximální frekvenci 6x denně (počet návštěv indikuje 
paliativní lékař). Cílem paliativní péče není smrt přiblí-
ţit ani oddálit, ale minimalizovat bolest pacienta a další 
nepříjemné projevy. Pacient je doma ve svém domácím 
prostředí - tam, kde to dobře zná a můţe být obklopen 
svými nejmilejšími. Paliativní ambulanci mohou vyuţít 
i  ti, kteří potřebují radu, pomoc a podporu při péči 
o terminálně nemocného (umírajícího) člena rodiny. 
Sluţbu v Karlovarském kraji zajišťuje: LADARA s.r.o., 
Pavla Andrejkivová, Čankovská 1021/19, 360 05 Karlo-
vy Vary, tel.: 353 563 595, mobil: 608 484 237,             
e-mail: ladara@ladara.eu. 

Pokud se chcete dozvědět více informací o jednotlivých 
sluţbách nebo chcete zajistit pomoc s prvotním kontak-
tem na uvedené sluţby, můţete kontaktovat ředitelku 
pečovatelské sluţby DPS Ţlutice, příspěvkové organiza-
ce, paní Veroniku Janíčkovou, tel.: 353 393 269 / 725 
958 988, e-mail: dpszlutice@seznam.cz 

Veronika Janíčková, ředitelka DPS Žlutice, p.o.                                                               

Pečovatelská sluţba informuje o dalších sluţbách vhodných pro seniory,                 
chronicky nemocné či zdravotně postiţené osoby... 

http://www.andelnadrate.cz/
mailto:tisnovapece@zivot90.cz
http://www.zivot90.cz/bezpeci
mailto:ladara@ladara.eu
mailto:dpszlutice@seznam.cz


Pronajmu byt 2+1 ve Ţluticích, od srpna 2020.  Tel. 777122136, 773160109.                                             

———————————————————————————————————— 

Prodám nebo pronajmu garáţ v osobním vlastnictví u dolního hřiště (směrem na koupališ-
tě) tel. 606 894 035.                                                                                                                              
------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Prodám druţstevní byt 64 m2 ve Ţluticích, ulice Vítězná 425, tel. 606 894 035.                            

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

Prodám byt 2+1, 51m2, po rekonstrukci, ve Ţluticích, Vítězná ulice. Bliţší informace na tel. 

608 257 525.  

BLAHOPŘÁNÍ 

28. 8. 2020 oslaví své 80. narozeniny paní Emílie Gogoilová ze Ţlutic. K tomuto jubileu 

všechno nejlepší, hodně zdraví, štěstí a pohody do dalších let přeje syn Jirka s rodinou.          

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

                                                         VZPOMÍNÁME           

„Ţádný čas není tak dlouhý, aby dal zapomenout.―    

17. července 2020 vzpomeneme na smutné 20. výročí, kdy nás navţdy opustil milovaný  

partner, tatínek a dědeček, pan JAN KUCHÁR.  

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

Jiţ dlouhých 46 let uplynulo od tragické nehody, která se stala 1. července a při které  mne navţdy opustila 
má drahá sestřička Helenka Branţovská ve věku nedoţitých 21 let. Věnujte jí se mnou tichou vzpomínku.                                             
Sestra Danuše 

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

17. srpna tomu bude rok, co přestalo tlouci mé milované mamince Erice Branţovské její srdíčko v domově 
pro seniory v Perninku. Je to velká a stálá bolest,  neboť  maminka  je maminka, ta je jenom jedna na světě. 
Bez  ní  bych  nebyla a nešla světem. Maminka  byla sluníčko svítící  a studánka, v níţ ţíznivá jsem pila. 
Maminka pořád a navţdy bude v mém srdci tou věčnou a ţivou vzpomínkou. Proto jí se mnou v tento den 
věnujte, kdo jste ji znali, tichou vzpomínku.                                                                                                            
Dcera Danuše s dětmi                                                                                                                                         
——--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

S bolestí v srdci vzpomínáme na smutné výročí 8. července 2009, kdy nás opustil syn a bratr Miloš Pilný, 

který by se letos 25. července doţil 60 let.                                                                                                        

Vzpomíná mamka a celá rodina Pilných.                                                                                                                                         

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

27. 6. 2020 uplynulo jiţ 20 let od úmrtí naší drahé maminky, babičky, prababičky , paní Boţeny Vernero-
vé. Kdo jste ji znal, vzpomeňte s námi.  
Rodina Vernerova                                                                                                                                                

                                                                         INZERCE           





                                             Pozvánka na koncert do Semtěše 

                                        Kam vyrazit za kulturou jinam ? 

Nejprve nabízím program v amfiteátru v Lokti, který se 
jmenuje Noc s filmovou hvězdou. Začíná se 2. 7. 2020 
vţdy od 19 hodin nejprve koncertem Marka Ebena a 
Ebenů, pokračuje 3. 7. 2020 Vojtou Kotkem a jeho TH!
S, další den Jiří Macháček a MIG 21 a závěr 5. 7. patří 
Tomáši Klusovi. Vţdy po koncertě od 21 hodin promítá-
ni v letním kině. 
Muzeum Mariánská Týnice zve v sobotu 4. 7. 2020 od 
18 hodin na koncert Klavírního tria ( klavír, housle 
cello) v programu Od klasicismu po dnešek. 
Hrad Loket pořádá 16. 7. 2020 od 20 hodin netradiční 
prohlídku s názvem Vaganti na hradě. Představí se Vik-
tor Braunreiter sólo! 
Ve vísce Luková, v kostele Sv. Jiří dne 17. 7. 2020 se 
koná Koncert nejen pro duchy. Uslyšíte vynikající vio-
listku Jitku Hosprovou s cembalovým doprovodem. Za-
hrají skladby J. Myslivečka, J. W. Mozarta, Ilji Hurníka 
a dalších. 
Ješte jednou loketský amfiteátr dne 24. 7. 2020, kdy vás 
od 17 hodin vás uhranou podmaniví jazzmani Peter Li-
pa, Dan Bárta a Jazz Fancies Milana Krajíce v programu 
Jazz pod hradem. 
V sobotu 25. 7. 2020 v Potvorově, v kostele Sv. Mikulá-
še můţete své ucho naladit spolu s Ensemble Inégal v 
programu Radost v baroku. Zahrají kusy mistrů českého 
baroka. 
V srpnu by neměli příznivci Radia Beat a Beatové síně 
slávy vynechat amfiteátr v Lokti 1. 8. 2020. Program 

začíná jiţ od 14 hodin a rozhodně vás nudit nebude. 
Ve Stráţišti, v kostele Sv. Martina v sobotu 8. 8. 2020 
od 18 hodin vás čeká v provedení Musica Panica (zpěv, 
flétny a clavisimbalum) koncertní program Noci milá, 
pročs tak dlúhá. 
Letní kino Na plovárně v Manětíně uvádí v sobotu 15. 8. 
2020 od 21.30 hodin filmové drama Quentina Tarantina 
Tenkrát v Hollywoodu, ve kterém excelují Brad Pitt a 
Leonardo di Caprio. Kdo jste neviděl, nenechte si ujít ! 
Muzeum Mariánská Týnice, kostel Zvěstování Panny 
Marie a vokální soubor Societas Incognitorum v sobotu 
22. 8. 2020 s barokními skvosty z moravských archivů. 
Vřele doporučuji! 
Klášter Teplá má v létě rozhodně co nabízet. V Modrém 
sále můţete 15. 8. 2020 od 19 hodin navštívit koncert 
klavíristy Pavla Vondráčka, skladatele populární a kla-
sické crossover hudby s programem Loves stories tour. 
Ještě jednou Klášter Teplá dne 22. 8. 2020. V koncert-
ním programu vystoupí chilská violoncellistka Evelyn 
Araya a její hosté. Zahrají k poctě L. Van Beethowena. 
Začátek ve 20 hodin. 
Pozadu nezůstává s nabídkou hudebního pořadu klášter 
Plasy. Poslechnout si zde můţete 30. 8. 2020 od 18 ho-
din náš prestiţní soubor zabývající se interpretací grego-
riánského chorálu – Scholu Gregorianu Pragensis pod 
vedením p. Davida Ebena. 
 
Krásné kulturní záţitky přeje Petra Vojtová 



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 prázdninového čísla Ţlutického zpravodaje přispěli Alena Adámková, Václav Slavík, Věra Hná-

tková, Luděk Svoboda, Monika Volemanová, Leona Jirsová, Jaromír Břehový, Ivana Pánková, Jiří 

Hanzlíček, Marcela Businská, Veronika Janíčková a Petra Vojtová . 

Všem přispěvatelům za zaslané materiály děkujeme! 
 

Příspěvky do zářijového čísla  nám, prosím, zasílejte do 20. srpna 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 

Kulturní program 

AMFITEÁTR ŢLUTICE                         
červenec - srpen 2020 

4. 7. od 21,45 hod.                                     
Letní kino  – ,,Přes prsty―                     
Vstupné 100,- Kč, občerstvení zajištěno 

 

11. 7. od 16,00 hod.                            
,,Mickey Mouse―                                        
Hudební vystoupení pro děti,                 
opékání buřtů, hasičská pěna 

 

18 .7. od 21,45 hod.                                   
Letní kino - ,,Vlastníci―                         
Vstupné 100,- Kč, občerstvení zajištěno 

 

8. 8. od 20,00 hod.                                    
Koncert skupiny – KEČUP                  
Vstupné 100,- Kč., občerstvení zajištěno 

 

14. 8. od 21,00 hod.                                    
Letní kino „3BOBULE―                                                                                                             
Vstupné 100,- Kč, občerstvení zajištěno 

 

29. 8. od 16,00 hod.                                                                                                   
Rozloučení s prázdninami 

Námořnický bál s Inkou Rybářovou. 
Moře písniček a zábavy, kdy je                   
u kormidla klaun Rybička. 


