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Autobusová zastávka na Hvězdě dostala novou podobu ve stylu graffiti a stala se nepřehlédnutelnou dominantou na odbočce ze státní silnice do Ţlutic.

Možná vás zajímá…
Předně bych chtěl v této situaci poděkovat za dodrţování
všech vládních opatření, která mají pomáhat chránit zdraví nás všech. Situace je opravdu mnohem horší neţ na
jaře. Ve městě se prakticky zastavil veškerý spolkový
ţivot, sporty a kulturní akce. Snad si všichni uvědomujeme, jak moc nám tato sloţka ţivota chybí. Mnozí
z našich spoluobčanů také zaţívají velmi tvrdé dopady na
osobní ţivoty rodin. Jsme v tuto chvíli s vámi a pokud je
něco, s čím můţeme pomoci, neváhejte se na nás obrátit.
Věřím, ţe to společně zvládneme a pomůţeme co nejrychleji vrátit ţivot k normálu.
V této souvislosti samozřejmě nabízíme ještě zdarma
dezinfekci (k vyzvednutí do vlastní nádoby v infocentru)
a také nákupy pro seniory, kteří nejsou pravidelnými klienty pečovatelské sluţby. V případě zájmu telefonujte
paní Aleně Adámkové (702 091 630). Úřední hodiny a
pohyb po úřadě je omezen podle vládních nařízení. Samozřejmostí je moţnost zavolat si i mimo úřední hodiny
a dohodnout si schůzku jindy. Jsme připraveni vyřídit
vaši záleţitost individuálně. Stále platí nabídka moţnosti
nainstalovat si Mobilní rozhlas (buď z internetu - mobilnirozhlas.cz - nebo pomocí přiloţeného letáku). Výhodnější je do chytrého telefonu nainstalovat aplikaci, protoţe zprávy mohou být obsáhlejší a podrobnější (a také pro
město lacinější) neţ jen pomocí SMS. Registrovaní mohou samozřejmě svůj profil doplnit, platí, ţe čím více
údajů, tím lepší moţnost zacílit na určitou skupinu obyvatel našeho města.
Na konci měsíce září jsem přijal z rukou paní ředitelky
DPS Veroniky Janíčkové její rezignaci na svůj post. Paní
ředitelka dospěla k rozhodnutí, ţe je čas něco ve své kariéře změnit. Rozhodnutí samozřejmě respektuji, i kdyţ mě
mrzí. Paní ředitelka se své funkci velice osvědčila, její
organizační a manaţerské schopnosti významně pomohly
posunout DPS v kvalitě poskytovaných sluţeb, ale
i v oblasti shánění peněz mimo rozpočet města. To byla
administrativně hodně náročná práce a přinesla velké
úspory do rozpočtu města. Nejen za to, ale i za veškerou
práci vykonanou pro naše seniory paní Veronice Janíčkové jménem města Ţlutice děkuji. Přeji jí zároveň vše
dobré v novém působišti.
V roce 2017 jsme podávali ţádost do IROP na rekonstrukci části muzea a radnice. Tehdy nebyla ţádost

úspěšná, ale protoţe v programu zbyly finance, bylo
město osloveno s nabídkou projekt uskutečnit. Na rekonstrukci a vybudování komunitního centra máme přislíbeno 17 mil. Kč. Zastupitelé předběţně s realizací souhlasili, nyní budeme projekt aktualizovat, abychom se mohli
rozhodnout jak dál. Naše ţádost o rekonstrukci muzea
z jiného zdroje, Norských fondů, stále trvá a je ve fázi
hodnocení kvality.
Jsem rád, ţe se opět povedlo vylepšit kousek chodníků
po městě, konkrétně v ulici Pod Strání. Momentálně se
pracuje ve Vítězné na úpravě parkovacích stání. Snad se
také dostane na odstavnou plochu v Mlýnské ulici. Musím přiznat, ţe práce nepostupují podle mých představ, a
to ani z hlediska financí, ani z hlediska rychlosti zhotovení. Mohu ovšem pochválit kvalitu zhotovení, takţe alespoň tak. O tom třeba někdy příště.
Ţe byly zrekonstruovány kabiny a klubovna TJ Sokol
jste jistě zaznamenali. Nyní ještě na stadionu přibyl kamerový systém, který pokrývá celý areál a má za úkol
lépe chránit majetek před vandaly. Systém byl také doplněn o zabezpečovací zařízení – alarm.
Zděná zastávka na Hvězdě dostala novou podobu. Ve
spolupráci se streetartovým umělcem Tomášem Popelkou z Karlových Varů, který pracuje pod přezdívkou Real143, byla nastříkána ve stylu graffiti. Stala se nepřehlédnutelnou dominantou na odbočce do Ţlutic. Za brigádu při úklidu děkuji jednotce ţlutických hasičů.
Říjen byl ve znamení krajských voleb. Oproti roku 2016
byla ve městě účast vyšší skoro o 5 % - k volbám přišlo
33,72 % oprávněných voličů. Trend tedy jistě pozitivní.
Podle mého názoru je ale účast ve druhých nejdůleţitějších volbách, co se týká konkrétních dopadů na náš obecní ţivot, stále nízká. Určitě je třeba poděkovat voličům,
kteří volili kandidáty z našeho města, bohuţel přímé zastoupení v krajském zastupitelstvu nikdo z nich nezískal.
Navíc hlasy pro různá hnutí a sdruţení způsobují nepředvídatelná a nečitelná vyjednávání o krajské vládě, protoţe co mandát bez jasného politického ukotvení, programu a integritě, to jiný názor a jiný zájem. Ale i taková je
demokracie. Snad nebude ţivot v našem koutě Karlovarského kraje regionálním zastupitelům lhostejný!
Václav Slavík – starosta města

Z jednání zastupitelstva města
Výpis některých usnesení 19. zasedání Zastupitelstva
města Žlutice
Termín a místo konání: pondělí 5. října 2020 od 18 hodin
v sále muzea na adrese Velké náměstí 1, Žlutice.
Zastupitelstvo města Žlutice
odvolává na základě vlastní ţádosti Ondřeje Plachého z
funkce jednatele společnosti Technické sluţby Ţlutice,
s.r.o., ke dni 31. 12. 202,
pověřuje starostu města zajištěním podkladů pro přechod činností Technických sluţeb Ţlutice, s.r.o., pod
město Ţlutice z hlediska právního, daňového a organizačního,

schvaluje znění dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 3.
3. 2020 na akci „Sociální bydlení - stavební úpravy
objektu Obránců míru č. p. 261, Žlutice“, kterým se
navyšuje cena o vícepráce uvedené ve změnovém listu č.
2 o částku 197.066,90 Kč bez DPH,
souhlasí s realizací projektu „Centrum Ţlutického kancionálu“ CZ.06.2.56/0.0./0.0/17_088/0006276,
ukládá představenstvu společnosti ŢT, a.s. vypsat veřejnou zakázku na dodávku biomasy do ŢT, a.s.,
s doporučením na dobu 4 let s termínem do 15. 12. 2020.
Mgr. Bc. Václav Slavík, starosta města
Ladislav Koutný, místostarosta města

Černá skládka ve městě.
Pokud si myslíte, ţe černá skládka v centru našeho města
je nesmysl, pak si poopravte představivost. Nevím, co
vede některé naše spoluobčany k tomu, ţe nemohou odvézt svůj odpad na dvůr TSM. Otevírací doba dvora je
dostatečně dlouhá, není problém tam odpad umístit. Lze
ho navštívit i v sobotu dopoledne, vţdy je tam zaměstnanec, který určí, kam odpad směřovat. Přesto všechno se u
kontejnerů v naší Hradební ulici jiţ nejednou objevil o
víkendu něčí odpad, černá skládka. Většinou potřebuje

onen chytrák sobotní či nedělní večer, kdy na ulici nebývá téměř nikdo, a on tak nerušeně vyhodí svůj odpad.
Naštěstí tam černá skládka nezůstává dlouho, protoţe
zaměstnanci TSM ten něčí (promiňte mi ten výraz) „ čurbes“ odklidí. Ráda bych někoho z našich spoluobčanů
vyzvala rázně k tomu, aby si svůj odpad odváţel tam,
kam patří a nehyzdil nám naši Hradebku!
Petra Vojtová

Městská knihovna Žlutice informuje
Novinky najdete v našem online katalogu: http://zlutice.knihovny.net/
Další informace o knihovně a aktuality: https://www.facebook.com/Knihovna
Autorské čtení pro děti a čtení pro děti z MŠ Ţlutice, se odkládá.
Soutěţ se ZOO Plzeň pro děti pokračuje, je prodlouţená do konce února
2021.
Hygienická opatření respektujeme dle aktuálních nařízení. V případě nemoci vám po telefonu prodlouţíme vypůjčení knihy. Máte zájem si knihu půjčit, ale nemáte moţnost navštívit knihovnu osobně?
Zavolejte: 353 393 316. Nabízíme deskové stolní hry.
V měsíci lednu 2021 bude knihovna uzavřena z důvodu inventury knih.

Vzkaz žlutických maminek.
Krásný podzimní den, přátelé.
Velmi nás mrzí, ţe jsme pro Vás letos nemohli zahrát pohádku jako kaţdý rok na tradičním Lampionovém průvodu.
Nejprve to vypadalo, ţe herci, sbor a orchestr mohou trénovat, ale pak přišlo nařízení, ţe nemůţeme zpívat. Tohle pro
nás byla rána, ale pořád tam byla naděje, ţe třeba pohádku odehrajeme na akci ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU. Bohuţel ani to se nám nepovede, protoţe se nemůţeme scházet a nevíme ani, jak se situace bude vyvíjet a jaká
budou další nařízení vlády.
Orchestr ZUŠ Ţlutice v čele s Petrem Levanským, sbor dětí z Volnočasového klubu a herci uţ mají kus práce za sebou, a tak pohádku určitě neschováme do šuplíku, ale budeme se snaţit ji pro Vás odehrát, jen co to situace dovolí.
Ţlutické maminky z. s.

Sláva ve Verušicích
V pátek odpoledne 2.10.2020 proběhla ve Verušicích
velká událost. Plzeňský biskup Mons. Tomáš Holub přijal pozvání našeho spolku a přijel poţehnat kapli na návsi ve Verušicích. Krásně vyzdobená kaple (dílo paní
Mirky Vnoučkové) získala nové patrony - Svaté anděly
stráţné.
Slavnostní přátelské setkání zahájil (a také na závěr
ukončil) pan Roman Pagač bravurní hrou na trubku. Poté pohovořil známý historik a archeolog Mgr. Klsák o
významu drobných sakrálních památek v krajině a v
našich ţivotech. Pak se ujali svojí sluţby Mons. Holub a
pan farář P. Řezáč. Po aktu poţehnání jsme společně s
panem biskupem poděkovali všem, kteří se nejvíc podílejí na péči o ţlutické památky. Předali jsme jim hrníčky
se znakem kapličky, které zhotovila Mgr. Pavla Mutinská.
Potom pan biskup zasadil lípu a nazval ji Lípou setkání.
Také ještě podepsal zájemcům asi stovku záloţek, které
budou celou událost účastníkům připomínat. Bohuţel
povinnosti pana biskupa nedovolily, aby se s námi zdrţel déle. Ale zato nám slíbil, ţe si příští rok můţeme
setkání ve Verušicích zopakovat.
Kaple Sv. andělů stráţných prošla letos první fází rekonstrukce. Provedla ji firma ing. Milana Kadery. Dotace z
Ministerstva kultury byla poskytnuta ve výši 100 000,Kč, z rozpočtu města Ţlutice bylo vyuţito 50 000,- Kč.

V kapli je nová podlaha, mříţe,
okna, dveře, omítky. Podařilo se
zrestaurovat původní výmalbu z
18. století. Na původním podstavci je umístěná socha anděla,
kterou zhotovila paní Jitka Stoklasová a která byla pořízena z
veřejné sbírky, a díky Nadaci Zeměkvět (v hodnotě 40
000,-Kč). Tato nadace poskytla finance i na zhotovení
šesti lavic, které budou lákat k odpočinku uvnitř kaple.
Pokud se příští rok městu Ţlutice podaří opět získat dotaci, měla by být celková oprava památky dokončena.
Týká se to odvodnění, venkovní fasády, opravy střechy
a zvonu. Město plánuje i pořízení lavic a stolu na venkovní posezení.
Děkuji všem, kteří se hezké podzimní akce účastnili.
Těm, kteří se podíleli na rekonstrukci, pomohli s organizací, napekli dobroty, pomáhali s občerstvením anebo
prostě jen přišli. A také těm, kteří přispěli na další sochu
anděla. Do hrnečku se vybralo 9 980,- Kč a socha bude
příští rok umístěna nad vchodem do kaple. Protoţe jak
řekl náš pan farář – andělů není nikdy dost!
Buďte všichni zdrávi a 2. října 2021 na shledanou na
návsi ve Verušicích!
MUDr. Hana Hnyková
Spolek okrašlovací Vladař

Pečovatelská služba DPS Žlutice obdržela významnou finanční podporu
V tomto roce vyhlásil Karlovarský kraj Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na neinvestiční podporu terénních a ambulantních sociálních sluţeb a na investiční podporu terénních a ambulantních sociálních sluţeb. Naše organizace poţádala o příspěvek u obou dotačních programů.
DPS Ţlutice, příspěvková organizace obdrţela od Karlovarského kraje:

1. v rámci programu neinvestiční podpory - finanční prostředky na nákup materiálního vybavení pečovatelské
sluţby, a to pomůcek pro manipulaci s uţivatelem ve výši 70.000,- Kč,

2. v rámci programu investiční podpory – finanční prostředky na nákup vozidla pro pečovatelskou sluţbu ve výši
130.325,- Kč.

Veronika Janíčková, ředitelka DPS Žlutice, p.o.

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ VE ŽLUTICÍCH
Nové vybavení a technika pro JSDH Žlutice
24. září jsme oficiálně z rukou dodavatele, firmy Gumotex Břeclav, převzali do uţívání novou techniku a vybavení pro JSDH Ţlutice a Touţim. Jedná se o přívěsný
vozík, evakuační stan (8x6 m) s moţností vytápění, 10
sad lavic a stolů a 10 polních lehátek. Obě města vyuţila
dotaci z IROP, a zajistila si tak pro krizové situace moţnost provizorního ubytování pro 2 x 10 osob. Za projekt
(podání ţádosti, administrace, nákup vybavení) zaplatilo
kaţdé z měst 801 tis. Kč, přičemţ dotace byla poskytnu-

ta ve výši 751 tis. Kč.
Přidanou hodnotu projektu spatřuji ve společném plánování, přípravě i realizaci prostřednictvím našeho mikroregionu Doupovské hory. Významné poděkování patří
Monice Heidenreichové (administrace projektu), Aloisi
Minářovi (specifikace) a Jiřímu Horníkovi (konzultace s
HZS). Máme zkrátka dobrý spolupracující potenciál.
Václav Slavík
Starosta města Žlutice a SDH Žlutice

Soutěž mladých hasičů v Jáchymově
27. září proběhla soutěţ v poţárním sportu mladých
hasičů, kterou uspořádal SDH Jáchymov. Náš sbor
reprezentovala v kategorii starších ţáků Kristýna Švecová pod vedením trenéra Aleše Horského. Po zvládnutí všech disciplín se Kristýna umístila na krásném
třetím místě. Blahopřejeme!

Pomoc s pořádáním tradiční pouti v Protivci
27. září členové výjezdové jednotky a našeho spolku pomáhali městu Ţlutice s organizací a vybudováním zázemí při
příleţitosti konání poutě v Protivci. Vyzkoušeli jsme si stavbu a demontáţ evakuačního stanu včetně
vytápění. Překvapila nás kvalita zpracování stanu, jeho funkčnost, rychlost stavby a následné demontáţe. Nově pořízený vozík s vybavením byl při této příleţitosti pokřtěn panem farářem Petrem Řezáčem.

Brigáda na Hvězdě
Na ţádost starosty města členové sboru s vybavením výjezdové jednotky pomohli s úklidem a přípravou autobusových zastávek na silnici č. 6 u odbočky na Ţlutice. Naloţili jsme mnoho pytlů s odpadky, u dřevěné budky jsme přišroubovali chybějící opláštění a části lavičky, vykáceli náletové dřeviny v těsné blízkosti zděné zastávky, odřezali a
demontovali letité kovové cedule, umyli fasádu. Naše pomoc umoţnila další práce na zastávce, která městu přestala
dělat ostudu. Děkuji všem kolegům za jejich účast.
Jaromír Fejt, jednatel SDH Žlutice

Policisté Karlovarského kraje radí:
Se zhoršením počasí nám i na silnicích hrozí
větší nebezpečí
Slunce pomalu ztrácí svou sílu a s příchodem podzimu si
musíme dávat pozor na nízké ranní teploty a stále častější mlhy. S podzimním časem však souvisí i brzké stmívání a pozdější rozednívání. Zejména chodci a cyklisté
by se měli mít právě v tuto dobu na pozoru, neboť právě
oni jsou nejzranitelnějšími účastníky silničního provozu. Známé pravidlo Vidět a být viděn je důleţité mít
stále na paměti a v tuto dobu dvojnásob.
Buďte tedy vidět a pouţívejte reflexní prvky, neboť reflexní materiály ve světlech projíţdějících vozidel září, a
tudíţ Vám mohou zachránit ţivot. Reflexní prvky noste
viditelně, zejména na končetinách směrem ke komunikaci. Chodec i cyklista musí být viditelný pro ostatní
účastníky provozu ze všech stran, tedy zepředu, zezadu i
z boku. Chodci by měli mít dále na paměti, ţe ze zákona
o silničním provozu jim vyplývá povinnost při chůzi
mimo obec a za sníţené viditelnosti po krajnici nebo
okraji vozovky mít na sobě reflexní prvky tak, aby byli
vidět i pro ostatní účastníky provozu na pozemních komunikacích. Pokud nemáte doma ţádné reflexní prvky,
noste alespoň oblečení jasných barev. Budete lépe vidět
v šeru, ve tmě i za mlhy, a můţete se tak vyhnout mnohdy tragickému střetu s vozidlem. Ţádný řidič totiţ nedokáţe zastavit vozidlo, pokud chodce zahlédne na poslední chvíli nebo pokud mu někdo náhle vstoupí do jízdní
dráhy.
Řidiči motorových vozidel musí být v těchto dnech obe-

zřetní, rychlost svého vozidla musí přizpůsobit aktuálnímu stavu vozovky a dodrţovat dostatečnou bezpečnostní
vzdálenost od vozidla jedoucího před nimi. Kaţdý řidič
by také měl myslet na to, ţe smí jet jen takovou rychlostí, aby byl schopen zastavit vozidlo na vzdálenost, na
kterou má náleţitý rozhled. Řidičům můţe jízdu znepříjemnit i namrzlá komunikace, a to zejména na rychle
namrzajících místech, kterými mohou být například
mosty a přemostění nebo silnice v blízkosti vod či lesů.
S blíţící se zimou bychom neměli zapomínat ani na přípravu vozidla na zimu. Kaţdoročně máme povinnost mít
na svých vozidlech od 1. listopadu do 31. března zimní
obutí, pokud se na pozemní komunikaci nachází souvislá vrstva sněhu, led nebo námraza anebo to lze předpokládat. Zimní pneumatiky pak musí mít hloubku dezénu
hlavních dezénových dráţek nejméně 4 mm. Myslete ale
také na výměnu provozních kapalin za nemrznoucí,
abyste později předešli komplikacím.
Jestliţe se i přes naše preventivní rady stanete účastníkem dopravní nehody, volejte na bezplatnou telefonní
linku 158.
S přáním krásného den
nprap. Mgr. Věra Hnátková, vrchní inspektor
oddělení tisku a prevence Krajského ředitelství policie
Karlovarského kraje

INZERCE
Prodám druţstevní byt 1+1 ve Ţluticích,
Pod Strání. Tel. 608 884 388

Zdarma pomohu připravit a tím urychlit vyřízení Hypotéky
při jednání s bankou. Nejsem finanční poradce, ale bývalý bankovní specialista. Volejte: 606 735 078, přijedu.

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: Žlutice - u kina –
12. 11. 2020 - 15.30 hod. Info : Po - Pá 9.00 – 16.00 hod., tel.: 601 576 270, 728 605 840.

Zahrádkáři a drobní pěstitelé, POZOR!

neţ vaše plantáţe pokryje sníh, nabízí se letos poslední moţnost pořízení čerstvého koňského hnoje!
napytlovaný (pytle od krmných směsí velikosti á 25 kg)
- od místních, sympatických a jako řípa zdravých koníků
s rozvozem v katastru města Ţlutic
50 Kč/pytel (cena včetně rozvozu)
rozvozové dny: kaţdá středa počínaje 4.11., naposledy 25.11.
Objednávky se přijímají na e-mailu: Frost293@seznam.cz; uveďte vţdy objednávané mnoţství hnoje, místo a datum
závozu a telefonní kontakt

Říjnová fotoohlédnutí

Nahoře foto výstavy Ţijeme 20 let REGIONEM, pořádané ve Ţlutické galerii v říjnu 2020,
dole snímky z říjnové Svatováclavské pouti v Protivci. (Foto Jan Borecký)

LISTOPAD 2020
Z důvodu epidemiologických nařízení
jsou kulturní akce zrušeny.
V případě změn vás budeme informovat pomocí
Web Města Žlutice
https://www.zlutice.cz/obcan/udalosti-a-akce.htm
Facebook Města Žlutice
https://www.facebook.com/mestozlutice/
Mobilní rozhlas
Vývěsní tabule

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 listopadového čísla Ţlutického zpravodaje přispěli Václav Slavík, Věra Hnátková, Petra Vojtová,
Hana Hnyková, Alena Adámková a Veronika Janíčková.
Všem přispěvatelům za zaslané materiály děkujeme!
Příspěvky do prosincového čísla nám, prosím, zasílejte do 20. listopadu 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

