
ŽLUTICKÝ 

č. 9 ročník 2020 

 

Ţlutické muzeum s novou expozicí městské šatlavy a lapidária bylo o prázdinách 
nejčastějším cílem návštěvníků našeho města.  

Z obsahu:  

- zprávy z města 

- PČR radí 

- pozvánka na výstavu psů 

- budoucnost služeb ve městě 

- baráčníci zvou na bazar 



1) Zeptám se rovnou k věci: Jak zvládáte provoz Vaší 
ordinace v dnešních dnech?  

Je to náročné a někdy toho máme opravdu dost. Koro-
nakrizi snad máme za sebou, teď je největší problém, ţe 
MUDr. Havlásek odešel do důchodu a dále neordinuje. 
 
2) Co Vás nejvíce trápí? 

Především dohady s pacienty, kteří přijdou na zdravotní 
středisko a tam zjistí, ţe MUDr. Havlásek jiţ neordinuje. 
Přejdou rovnou do naší čekárny a domáhají se, někdy i 
značně agresivně, ošetření a registrace. Debaty jsou to 
velmi nepříjemné pro všechny strany. Představte si, ţe 
mi sedíte na zubařském křesle, otevřená ústa, já nad vá-
mi a oba čekáme, aţ sestřička v čekárně někomu poněko-
likáté vysvětlí, ţe ho opravdu nemůţeme teď hned ošet-
řit. Přitom v čekárně sedí uţ další objednaní pacienti, 
kteří musí čekat, protoţe ráno přišlo hodně akutních pří-
padů a my máme skluz.. Moc by nám pomohlo, kdybych 
si mohla dovolit zaměstnat recepční nebo sekretářku. Ale 
to s platy ve zdravotnictví vůbec nepřipadá v úvahu. 
 
3) Co můţete v takové situaci dělat? 

Říkáme všem stejně: „ Pokud vás bolí zub, musíte přijít 
na začátku pracovní doby. Buď provedeme ošetření 
hned, nebo dostanete termín. Nebo denně funguje sluţba 
první pomoci v Karlových Varech. Pokud se chcete ně-
kde zaregistrovat, měli by vám na vaší pojišťovně sdělit 
jméno nejbliţšího volného lékaře. Pokud chcete informa-
ce o tom, jak to vypadá s novým lékařem ve Ţluticích, 
musíte se zeptat na radnici, protoţe tato informace se 
jinde zjistit nedá.“ Není jednoduché to vše vysvětlit a ne 
kaţdý to hned pochopí. Vím, o čem mluvím, protoţe 
kdyţ jsem pracovala v začátcích koronakrize sama 
(neměla jsem pro zaměstnance ochranné prostředky), 
prošla jsem si vysvětlováním několikrát.  
 
4) Proč vlastně nemůţete převzít pacienty MUDr. Ha-
vláska? 

Mohu mít jen tolik pacientů, abych kaţdého z nich 
zvládla 2x ročně pozvat na prevenci, ošetřit jeho pro-
blémy s chrupem a v případě potřeby mu pomoci od bo-
lesti. Máme seznam pacientů, kteří mají zájem o registra-
ci a pokud se nám uvolní místo, přibíráme nového paci-
enta. Takto jsme převzali od MUDr. Havláska několik 
desítek pacientů. Pomohli i mladí lékaři MDDr. Štěrbová 
v Karlových Varech a MDDr. Irman v Bochově. Stejně 

však „zbývá“ několik stovek pacientů, kteří musí hledat 
nového stomatologa. 
Jiţ téměř dvacet let se věnuji problematice parodontózy a 
stali jsme se specializovaným pracovištěm pro celý kraj. 
Pacienti ostatních lékařů k nám jezdí na konzultace a 
ošetření parodontózy, včetně chirurgických zákroků. To 
vyţaduje důslednou organizaci práce, zejména kvůli hy-
gienickým zásadám (pokud operuji, musí být v ordinaci 
klid a minimum lidí).  
Celkem mám v kartotéce 3 000 pacientů. Doporučený 
počet na jednoho stomatologa je 1 500 pacientů. Abych 
to stíhala, zaměstnávám dentální hygienistku Mgr. Voj-
tovou, kolegu MUDr. Širokého a sestřičky paní Šimkani-
novou a Sajdlovou. Kolega Široký mi chodí pomáhat dvě 
odpoledne v týdnu. Protoţe má další pracovní povinnos-
ti, nechce dělat ani víc hodin a ani sám na sebe. Velmi si 
všech svých zaměstnanců váţím a jsem velmi ráda, ţe je 
mám. Jestli některý z nich odejde, bude problém sehnat 
náhradu. 
 
5) Tak jako za MUDr. Havláska? 

Ano, přesně tak. Mladé lékaře táhne spíš velké město. 
Mají tam větší výdělky, lepší vyţití. Snadněji tam splatí 
dluhy, které jsou při podnikání nutné (např. nyní mi do-
slouţilo jedno zubařské křeslo. Nové stojí 600 000,- Kč. 
Je rozdíl takovou částku splácet třeba v Praze nebo ve 
Ţluticích). Pokud bychom sem chtěli nového lékaře zís-
kat, muselo by se vedení města rozhodnout, co atraktiv-
ního navíc mu nabídnout. Navrhovala jsem např. poze-
mek na výstavbu domu ( starosta Šmídl v 80. letech na-
bídl lékařům rovnou bydlení v nových domech a získal 
pro Ţlutice MUDr. Brichtu a Morávka) nebo sluţební 
auto, moderní vybavení ordinace (obec Bochov vybavuje 
nyní zubní ordinaci za několik milionů korun). Bohuţel 
k ţádnému rozhodnutí vedení našeho města nedošlo a na 
běţný inzerát se nikdo nepřihlásil. 
  
6) To všechno nezní moc vesele. Jak to chcete řešit vy 
osobně ? 

Podle hesla „vyděrţaj, pioňér“. Věk se hlásí, neduhy při-
bývají. Abych vydrţela fyzicky, na to mám sport a jógu. 
Abych vydrţela psychicky, na to mám rodinu, přátele a 
koníčky. Pokud jedno nebo druhé zradí, nebude ve Ţluti-
cích uţ zubař ţádný. A zřejmě ani zdravotní středisko. 
Takţe motivaci mám, protoţe mám Ţlutice ráda a není 
mi jedno, jak se tu lidem ţije. 

                                           Budoucnost sluţeb v našem městě 

Obyvatelé Ţlutic mají oproti velkým městům nepochybně výhodu bydlení uprostřed krásné krajiny, v čistém prostře-
dí a obecně větší klid a pohodu k ţití, které malé město přináší. Nevýhodou pak je nutnost často dojíţdět za prací i 
do  vzdáleného okolí a omezené spektrum veškerých sluţeb. A právě oblast sluţeb, včetně lékařských, je v poslední 
době předmětem diskuzí mezi lidmi i na sociálních sítích. Nedávno například ukončila ve Ţluticích bez náhrady čin-
nost jediná banka. Rádi bychom se této problematice na stránkách Ţlutického zpravodaje také věnovali. V tomto čísle 
proto přinášíme rozhovor s MUDr. Hanou Hnykovou, jejíţ stomatologická ordinace je po ukončení činnosti MUDr. 
Havláska jediná v našem městě, a také rozhovor se starostou Ţlutic Mgr. Václavem Slavíkem. 

                                           Zeptali jsme se MUDr. Hnykové 



7) Jak to s tím souvisí?  

Jiţ 30 let vlastníme zdravotní středisko napůl s MUDr. 
Havláskem. Ušetřili jsme tím městu Ţlutice spoustu sta-
rostí a peněz, ale to nemůţe trvat věčně. Údrţba budovy 
není snadná a vše financujeme z vlastních příjmů a z ná-
jmů ostatních lékařů. Náklady rostou, příjmy klesají. 
MUDr. Havlásek odešel do důchodu, k důchodu mají 
blízko i MUDr. Brichta a Poustka a vlastně i já. MUDr. 
Štěřík statečně jiţ několik let denně pendluje mezi Cho-
dovem a Ţluticemi. Jak dlouho vydrţíme? Kdo přijde po 
nás? I toto je téma, které by se mělo řešit s předstihem a 

ve spolupráci s vedením města. Stejně jako osud lékárny, 
banky, pošty a spousta dalších problémů... Ale to uţ by 
bylo na další rozhovor. 
 
8) Velmi děkuji za rozhovor. Pevně věřím, ţe nastíně-
ná váţná témata se stanou předmětem široké plodné 
diskuze, která povede k řešení alespoň těch nejpalči-
vějších problémů občanů našeho města v oblasti slu-
ţeb. 

Ptal se Jaromír Břehový 

                                        Zeptali jsme se starosty města Mgr. Slavíka 

V souvislosti s tématem zajištění sluţeb ve Ţluticích 
jsme poloţili pár otázek i starostovi města Mgr. Bc. Vác-
lavu Slavíkovi. 

1) Pane starosto, začněme tím, o čem jsme psali uţ 
v minulém čísle, tedy o nečekaném ukončení činnosti 
pobočky České spořitelny ve Ţluticích. Zastupitelstvo 
zaslalo České spořitelně dopis, vyjadřující důrazný 
nesouhlas s uzavřením pracoviště, jeţ bylo několik 
desetiletí součástí našeho města s tím, ţe je připrave-
no o budoucnosti pobočky ve Ţluticích dále jednat. 
Jaká byla odezva na tento dopis? 

Česká spořitelna nám na dopis odpověděla prostřednic-
tvím svého firemního ombudsmana. Dopis v podstatě jen 
shrnul důvody, pro které se banka rozhodla ze Ţlutic 
odejít. Tedy zejména stále klesající počet návštěv poboč-
ky. ČS odkazuje klienty na internetové bankovnictví, 
případně elektronické moţnosti bankomatu (nejen vybí-
rat, ale také třeba zadat příkaz), vkladový bankomat do 
Ţlutic neplánuje. Jako zastupitelé jsme sice deklarovali 
vůli o zachování pobočky dále jednat, banka však byla 
jiţ rozhodnutá a ţádné jednání dále nepřipustila. A to 
hned od prvního kontaktu s městem, kdy samotné ozná-
mení o ukončení bylo v podstatě do poslední chvíle taje-
no prý s ohledem na vlastní zaměstnance. Mrzí mě nejen 
to, ţe pobočka po desetiletích u nás skončila, ale upřím-
ně i trochu přístup banky, která o svém rozhodnutí vlast-
ně vyjednávat vůbec nechtěla. Na nabídku města 
s případnou pomocí tak v podstatě ani nemohlo dojít. 

2) Limitujícím faktorem jakékoli sluţby jsou finance. 
Kladným příkladem budiţ dobré fungování Domu 
s pečovatelskou sluţbou včetně rozváţky obědů po-
třebným, záporem pak je zřejmě navţdy zavřený 
školní bazén, který býval oprávněnou chloubou měs-
ta. Jak problematiku sluţeb na malém městě vnímáte 
Vy? 
 
Poskytování terénní sociální sluţby ve Ţluticích (tedy 
DPS) je skutečně na velmi dobré úrovni. Peníze jsou 
opravdu limitujícím faktorem, ovšem profesionalita per-
sonálu dělá také hodně. Na tuto sluţbu převáţně přispívá 
Karlovarský kraj, zbytek doplácí město a dále jsou jed-
notlivé úkony zpoplatněny klientům. Vţdycky to tak bu-
de, jsou to sluţby za peníze a senioři vyuţívají státní pří-
spěvek na svoji péči. Ne vţdy bohuţel ale vyuţijí celý 
obnos ve svůj prospěch, v podstatě se to nedá nařídit ani 
účinně kontrolovat. V tom je tento systém hodně nedo-
konalý.  

Co se týká bazénu, je potřeba si uvědomit, ţe existence 
plavecké učebny na takhle malém městě byla v podstatě 
malým zázrakem a velkým štěstím. S provozováním po-
dobné učebny se potýkají např. i v Karlových Varech. 
Bazén doslouţil, ale rozhodnutí o uzavření navţdy nikdy 
nepadlo. Celková rekonstrukce byla odhadována na 25-
35 mil. Kč. To si skutečně v tuto chvíli dovolit nemůţe-
me, vlastně jsme museli přibrzdit uţ s pořizováním úplné 
projektové dokumentace, která by stála podle odhadů 
odborné firmy aţ 3 mil. Kč. I to byl důvod k vrácení jiţ 
přidělené dotace na opravu pláště budovy bazénu, nemě-
lo totiţ smysl opravovat zvenku a uvnitř ne. 
V otázce sluţeb v malých sídlech obecně jsme svědky 
proměny společnosti i funkcí menších sídel a negativních 
trendů vůbec. Netýká se to jen Ţlutic, ale podobně je na 
tom náš kraj i mnoho dalších sídel v ČR. Není jednodu-
ché udrţet standard sluţeb na nejvyšší úrovni a ještě za 
přijatelné ceny. Nejvíce v tom ale hrajeme roli my sami. 
Jak silná je naše poptávka – tedy např. návštěvnost veřej-
nosti třeba v bazénu, nebo v minulosti v kině. Jak často 
jsme utráceli v cukrárně nebo utrácíme v naší lékárně, 
jak často jsme navštěvovali pobočku banky? Moţnosti 
města jsou navíc v případné pomoci nebo pobídce velmi 
omezené. 
 
3) Aby komerčně provozované sluţby zůstaly na ma-
lém městě zachovány, musí je občané vyuţívat, ale o 
tom budeme psát v příštím čísle. Aktuálně občany 
Ţlutic nejvíc pálí ukončení činnosti MUDr. Havláska, 
za kterého zatím není náhrada. Co pro zajištění nové-
ho stomatologa pro Ţlutice můţe udělat město? 
Podle legislativy téměř nic. Můţe poţádat krajský úřad o 
vypsání výběrového řízení na obsazení stomatologa. To 
jsem také učinil okamţitě, jakmile jsem se oficiálně 
dozvěděl, ţe MUDr. Havlásek končí (tedy, ţe oznámil 
v zákonné lhůtě na krajský úřad úmysl ordinaci uzavřít). 
Ţádné další povinnosti nebo moţnosti obce v právním 
procesu nejsou. Byl jsem rozčarován, ţe z ordinace 
MUDr. Hnykové na radnici přicházeli pacienti s tím, ţe 
je máme ošetřit a sehnat jim zubaře. Shledávám toto jed-
nání neprofesionálním a také velmi pokryteckým. 
MUDr. Hnyková je zastupitelkou tohoto města, chtěla 
být dokonce starostkou a místo účinné pomoci v tomto 
směru vyuţívá pacienty jako poslíčky špatných zpráv. 
Jako bychom absenci zubního lékaře nesdíleli všichni 
společně.  
                                                    (Dokončení na straně 4.) 



           Zeptali jsme se starosty města Mgr. Slavíka (dokončení rozhovoru ze strany 3) 

No a co můţe udělat město (a také udělalo)? Oslovil 
jsem všechny stomatology z okolí, zda by neměli zájem 
ordinaci provozovat. Nafotil jsem ordinaci, zjistil po-
drobnosti o provozních nákladech, předjednal na kraj-
ském úřadě i zdravotní pojišťovně finanční pomoc např. 
na vybavení ordinace, v zastupitelstvu jsme připravili byt 
k okamţitému nastěhování, případně po dohodě s novým 
lékařem moţnost zrekonstruovat byt podle přání, rozjeli 
jsme kampaň (i za pomoci třeba slečny Štěrbové, která 
distribuovala náš plakát mezi mediky), měli jsme domlu-
venou zdravotní sestru. Očekával jsem, ţe budeme při 
vyjednávání schopni nabídnout i třeba něco navíc. Bohu-
ţel bez úspěchu. Setkal jsem se ze strany oslovených 
lékařů s velmi férovým přístupem a snahou pomoci, ale 
také s jednáním, které diplomaticky označím za 
„zajímavou zkušenost“. Mohu jen s povzdechem pře-
mýšlet o tom, kam se nám zdravotnický systém ubírá.  

      
4) Máte v tomto ohledu pro občany nějakou dobrou 
zprávu? 
 
Nechci to zakřiknout, ale stále ještě vyjednáváme 
s jedním zubním lékařem, který by se ve Ţluticích rád 
usadil a ordinaci provozoval. Určitě ne v rozsahu MUDr. 
Havláska, ale kaţdá ordinační hodina je dobrá. Pro pana 
doktora hledáme lokalitu, která by mu umoţnila realizo-
vat jeho dlouhodobé záměry a zároveň ho přitáhla do 
našeho města.   
  
5) Děkuji za rozhovor. Věřme společně, ţe se nejen 
problém se zubním lékařem pro Ţlutice vyřeší, ale ţe 
i ostatní místní sluţby zůstanou alespoň na současné 
úrovni. O tom však v příštím čísle zpravodaje.  

Ptal se Jaromír Břehový 

Myšlenka na zaloţení neformálního dobrovolného usku-
pení baráčníků v naší Hradební ulici došla naplnění v 
červenci letošního roku. Tyto spolky, dříve správně na-
zývané Vlastenecko-dobročinné obce baráčnické, bývaly 
hojné cca od  druhé poloviny 19. století v Čechách, ale i 
ve Vídni, a přes emigranty dokonce ve Spojených 
státech amerických. 
Náš spolek baráčníci se chce vzájemně setkávat a 
pořádat jak malé sousedské akce, tak i akce, které 
mohou mít větší přesah. První větší akcí, na kterou jsou 
tímto článkem zváni srdečně všichni spoluobčané, je 
malý uliční trh, bazárek. Podobné bazary, trhy mají tra-
dici v zahraničí, v menších i větších městech. Vţdy je to 
o neformálním setkání, poklábosení, případně o koupi 
něčeho, co se můţe překvapivě jinému hodit. I v našich 

městečkách se s podobnými trhy začíná. Náš trh a bazar 
se odehraje v neděli 20. 9. 2020 od 14 hodin v horní 
části Hradební ulice. Co všechno tu najdete ? Pouţité i 
nové věci, knihy, hračky, moţná i oblečení, něco malého 
k zakousnutí ( domácí výroba), přebytky z bylinných 
zahrádek...  V prostoru autoservisu můţete přihlíţet 
finální výrobě sýra, který připraví naše sousedka 
původem ze Švýcarska, kde se její rodina této bohulibé 
činnosti věnuje. Jistě bude k zakoupení. Vlastně ani nel-
ze přesně napsat, co vše tu najdete. Jednoduše – přijďte 
se na Hradebník podívat. 
                  
Za baráčníky : Businských, Kazmirčíkovi, Pagáčovi, 
Veselých,Vojtovi, Windlin 

                          Pozvánka na trh a bazar baráčníků z Hradební 

          SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ VE ŢLUTICÍCH 

Pozvánka na soutěţ 

Dovolte mi pozvat všechny občany našeho města na tradiční soutěţ v poţárním sportu „O pohár starosty města Ţlu-

tice“, která se koná v náhradním termínu v sobotu 12. září. Akcí si připomínáme našeho dlouholetého člena Františ-

ka Jirana, který se dlouhé roky věnoval mládeţi v našem sboru a poţárnímu sportu jako rozhodčí, trenér a pořadatel. 

V letošním roce byly všechny jarní a letní soutěţe zrušeny, proto letošní ročník bereme jako vzácnou příleţitost po-

tkat se se sportovci z jiných sborů. Uvidíme, jak si soutěţáci poradí s menším mnoţstvím tréninků. 

Nedílnou součástí soutěţe je i večerní zábava s hudbou a občerstvením. Těšíme se na všechny fanoušky a návštěvní-

ky této akce.    

Mladí hasiči, zahájení činnosti pro školní rok 2020 aţ 2021 

2. září v 16.30 hodin na horním hřišti zahajuje činnost naše mládeţ ve všech kategoriích včetně přípravky pro nastá-

vající školní rok. Zveme všechny děti, které by chtěly začít s poţárním sportem, přijďte i se svými rodiči. Dozvíte se 

všechny podrobnosti o průběhu krouţků a tréninků.      

Jaromír Fejt, jednatel SDH Žlutice    





             Virtuální univerzita třetího věku - senioři v regionech se vzdělávají 

Vzdělávací aktivity pro seniory jsou zaměřeny na pod-
poru fyzické a psychické kondice, podporují „bio-
psycho-sociální” rozvoj osobnosti, reagují na měnící se 
ţivotní a společenské podmínky a rozvíjejí generační 
dialog. 

Lidé se doţívají důchodového věku v dobré fyzické i 
duševní kondici a jsou schopni se dále aktivně podílet na 
společenském dění. Udrţení kondice však vyţaduje ak-
tivní a činorodý přístup k ţivotu. Jedním ze způsobů je i 
vzdělávání, které se pro seniory stává prostředkem pro 
hledání cesty a způsobu pro poznávání moţností výhod 
kaţdodenního ţivota. Je chápané jako ţivotní hodnota 
sama o sobě, jedna z moţností „dobra“ v ţivotě, poţitek 
ducha, který můţe a má být přístupný všem. 

U3V poskytuje osobám v pozdějším věku všeobecné, 
zájmové a neprofesní vzdělávání na vysokoškolské 

úrovni, které vysoké školy jiţ tradičně řadí do nabídky 
celoţivotního vzdělávání. 

Cílem Virtuální U3V je umoţnit všem posluchačům v 
rámci České republiky zájmové vysokoškolské studium 
U3V bez ohledu na vzdálenost od sídel vysokých škol a 
univerzit, ve kterých probíhá prezenční seniorské 
vzdělávání, jehoţ se z různých důvodů (vzdálenost, 
zdravotní a časové důvody, finanční náročnost na 
dopravu apod.) nemohou zúčastňovat. Seniorům ve 
Ţluticích i z okolí je tak nabídnuto, ţe mohou navštěvo-
vat VU3V, která probíhá v infocentru. Další semestr 
začíná v říjnu. 

Zájemci o studium (do 30. 9.2020) a další informace na 
telef. čísle 725 958 978 

Marie Ferencová - tutor VU3V 

                                 Prvňáčci z mateřinky se uţ těší do základní školy 

Je tu nový školní rok 
 
k vzdělávání další krok. 
 
Spoustu dalších poznatků 
 
snad naučíš se bez zmatku. 

Přání všem učitelům 
a  školákům  do nového 
školního roku. 



kaňka 



Policisté Karlovarského kraje radí:                                                                        

Letní měsíce byly plné preventivních akcí.  

Léto je pomalu u konce a s ním i čas letních prázd-
nin a dovolených. Policisté Karlovarského kraje 
však během letních měsíců nezaháleli a účastnili se 
několika preventivních akcí.  Jednalo se o různé 
akce preventivního charakteru, které se týkali napří-
klad ochrany majetku, bezpečné jízdy na kole či 
ochrany zdraví a majetku u vody. 
  
Před zahájením letní sezóny policisté navštívili ně-
kolik obchodních domů v Karlovarském kraji, kde 
upozorňovali návštěvníky na nutnost řádného za-
bezpečení majetku nejen před dovolenou. Návštěv-
níci si zde mimo jiné mohli vyzkoušet i několik ty-
pů nejmodernějšího zabezpečení majetku. 
  
Policisté během letních měsíců realizovali také ně-
kolika preventivních akcí na cyklostezkách v celém 
Karlovarském kraji. Cyklisté se s nimi mohli setkat 
například v Tašovicích, v Chebu či na cyklotrase 
mezi obcemi Přebuz a Jelení. Preventisté kraje spo-
lečně s hlídkami dopravní policie, zástupci Besipu 
či Týmu silniční bezpečnosti upozorňovali cyklisty 
na moţná rizika. V případě drobných pochybení, se 
kterými se policisté setkali, cyklisty na jejich nedo-
statky prozatím jen upozornili. Pro cyklisty mohla 
být zastávka u preventivního stánku velmi příjem-
nou chvilkou, neboť zde mohli získat i zajímavé 

předměty, jako např. cyklistickou lékárničku, červe-
nou blikající odrazku na kolo, cyklomapy a jiné re-
flexní materiály. 
  
Policejní preventisty mohli potkat také návštěvníci 
autokempů a koupališť při preventivní akci nazvané 
„Bezpečně u vody“. Tato akce byla zaměřená 
zejména na bezpečné chování u vodních ploch a jak 
postupovat při zajištění majetku právě při návštěvě 
koupališť a kempů. Policisté navštívili během léta 
několik koupališť například v Ostrově, Nové Roli a 
v Sokolově. Policisté se však nezaměřili jen na kou-
paliště, ale navštívili i  kempy v celém Karlovar-
ském kraji jako například v  Radošově, Lokti, 
v obci Teplá či na vodní nádrţi Jesenice. I zde poli-
cisté návštěvníkům koupališť a kempů rozdávali 
letáčky s preventivními radami a drobné upomínko-
vé předměty, jako je voděodolné pouzdro na mobil-
ní telefon, frisbee, praktické balení náplastí či re-
flexní klíčenky a pásky. 
  
Na závěr léta bychom Vám všem chtěli popřát klid-
ný vstup do nového školního roku. 
  
nprap. Mgr. Věra Hnátková, vrchní inspektor 
oddělení tisku a prevence Krajského ředitelství po-
licie Karlovarského kraje 

O letních prázdninách probíhala výstava panenek v Galerii města Ţlutice. Ráda bych touto cestou poděkovala vysta-
vovatelkám, paní Mileně Adámkové a Marušce Ferencové. Výstava měla úspěch především u turistů, kteří navštívili 
Ţlutice během prázdnin, ale těšila se i zájmu dětí a rodičů  z okolí.                                            

                                                                                                                                   Infocentrum a Galerie Ţlutice 

                                              Výstava panenek ve ţlutické galerii se líbila 



                                             Jiříku, děkujeme! 

Je to přesně 35 let od chvíle, kdy se ve Ţluticích objevil 
nový mladík. Přistěhoval se společně se svojí ţenou a 
maličkou dcerkou z Karviné a nastoupil zde jako stoma-
tolog. Jeho jméno je MUDr. Jiří Havlásek a našemu 
městu zůstal od té doby věrný. Ne všechno dopadlo tak, 
jak si představoval, ale v kaţdém případě se dá říci, ţe 
zde proţil velmi aktivní profesní, společenský i sportov-
ní ţivot.  
Do ordinace na zdravotním středisku tedy nastoupil ještě 
za hlubokého socialismu a často býval jediný zubař, kte-
rý se staral o ţlutické občany. V době Sametové revolu-
ce nestál opodál a nebál se změn. V roce 1993 jsme spo-
lečně koupili budovu zdravotního střediska a od té doby 
se o něj společně staráme. Podělili jsme se i o práci a 

péči o pacienty. A to aţ do letošního března, kdy se ko-
lega Jirka rozhodl odejít do důchodu. Nikdo by mu dů-
chodový věk ani pět vnoučat nehádal, ale přeci jen se 
únava a zdravotní problémy nedají přehlíţet dlouho, a 
tak jeho ordinace zůstala prázdná. 
Jiříku, nepřísluší mi děkovat ti za tvoji práci jménem 
města Ţlutice, ale určitě ti mohu poděkovat jednak jmé-
nem kolektivu zdravotníků, pro které jsi byl skvělý par-
ťák, a jednak jménem tisíců pacientů, kteří ti prošli pod 
rukama a kteří tě těţce postrádají. 
Takţe DĚKUJEME!! Ať se ti daří a uţívej si důchodu 
ve zdraví, klidu a pohodě. 
 

MUDr. Hana Hnyková 

Svého koupaliště si letos o prázdninách ţlutičtí uţili                                              

Málokteré menší město se můţe pochlubit takovým přírodním 
koupalištěm, jako Ţlutice. Zásluhou města a technických slu-
ţeb byl dříve dost zanedbaný areál v minulých letech zrekon-
struován, prosvětlen a upraven, včetně přístupových cest a 
zbudování občerstvovacího zařízení a odpočinkových prostor. 
O letošních prázdninách byl dolánecký areál hojně navštěvo-

ván občany Ţlutic i okolními chataři a  konalo se zde i několik 
zdařilých hudebních akcí. O návštěvníky, včetně řady letních 
dětských táborů, se vzorně v občerstvovacím stánku staral pan 
Matěj Gaspar (na snímku). I jemu patří náš dík. 

Jaromír Břehový 

                                                  Vzácná návštěva ve ţlutické knihovně          

V měsíci srpnu navštívila knihovnu ve Ţluticích rodačka a spisovatelka Ladislava Horová, rozená Vollino-
vá.  Knihovna získala nové tituly pro děti. Můţete se těšit na autorské čtení, které během měsíce října s 
Laďkou chystáme.  Děkujeme, Laďko. 

Marie Ferencová a Alena Adámková  



                                                                                I N Z E R C E           

                                            Zahrádkáři a drobní pěstitelé, POZOR! 
                              k prodeji se nabízí KOŇSKÝ HNŮJ čerstvý/uleţelý        

                                                                                  
-        napytlovaný (pytle od krmných směsí veli-
kosti á 25 kg) 
-       od místních sympatických a jako řípa zdra-
vých koníků 
-        s rozvozem v katastru města Ţlutic 
-        50 Kč/pytel (cena včetně rozvozu) 
rozvozové dny: kaţdá středa počínaje 2. 9. (vyjma 
středy 23.9., zde přesun na úterý 22. 9.), výjimečně 
po předchozí domluvě i v jiný termín 
Objednávky se přijímají na e-mailu                                         
Frost293@seznam.cz; uveďte vţdy objednávané 
mnoţství hnoje, místo a datum závozu a telefonní 
kontakt 
         

Prodám menší rohovou rozkládací sedací soupravu dva roky starou. Bliţší informace 
na telefonním čísle 723 590 517.                                                      

Prodej   slepiček 
Drůbeţ Červený Hrádek  prodává slepičky  Tetra hnědá,  Dominant ve všech 

barvách, Green Shell-typu Araukana Dark Shell-typu Maranska. 15 – 19 týd-

nů staré, 169 - 229,- Kč/ ks.   Prodej: Ţlutice - u kina – 30. 9. a 12. 11. 2020 - 

15.30 hod.  Info : Po - Pá 9.00 – 16.00 hod., tel.: 601 576 270, 728 605 840. 

VZPOMÍNÁME  

S bolestí v srdci vzpomínáme na smutné výročí 24. března 2019, kdy 

nás opustil syn a bratr Bohumil Hájek, který by se letos 10. září doţil 

50 let. 

Vzpomíná maminka, syn, bratr a celá rodina Hájků z Veselova. 

mailto:Frost293@seznam.cz




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 zářijového čísla Ţlutického zpravodaje přispěli Alena Adámková, Václav Slavík, Věra Hnátková, Luděk 

Svoboda, Jaromír Břehový, Petra Vojtová, Hana Hnyková, Jaromír Fejt a Marie Ferencová 

Všem přispěvatelům za zaslané materiály děkujeme! 
 

Příspěvky do říjnového čísla  nám, prosím, zasílejte do 20. září 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 září 2020 

 

AMFITEÁTR  

5. 9. – 9,00 hod.   NÁRODNÍ VÝSTAVA PSŮ -  Českomoravská kynologická federace  

KULTURNÍ DŮM 

10. 9. – 19,00 hod.  ,,VZHŮRU DOLŮ“, divadelní představení                                                         

Hrají: Dana Homolová, Milena Steinmasslová, Aneta Krejčíková a Jakub Zindulka.                   

Vstupné v před prodeji 180,- Kč. v infocentru Ţlutice, na místě 200,- Kč. 

 

16. 9.  - 9,30 hod. ,,ZA ŠKOLOU V SÍTI“, dokument pro ZŠ A ZUŠ  

16. 9.-18,00 hod.    ,,V SÍTI“, český filmový dokument, vstupné 100,-Kč. 

 

25. 9. - 19,00 hod.    TRAVESTI SHOW KOČKY                                                                           

Vstupné v předprodeji 290,- Kč. U paní Sedláčkové v soláriu Ţlutice 

 

VELKÉ NÁMĚSTÍ 

12. 9. – 14,00 hod.     O POHÁR STAROSTY MĚSTA ŢLUTICE                                                    

Memoriál Fandy Jirana  -  Sbor dobrovolných hasičů Ţlutice 

 

KOSTEL SV. PETRA A PAVLA 

19. 9. – 14,00 hod.  Dvojkoncert sborů Cubitus (Loket) a Rosa coeli (Ţlutice)  v rámci festivalu 
Viva la musica 

 

PROTIVEC 

27. 9. – 11,00 hod.   SVATOVÁCLAVSKÁ POUŤ V PROTIVCI  Občerstvení a posezení na návsi 

před kaplí sv. Václava 


