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Možná vás zajímá…  

Projekt Bydlení na zámku – rekonstrukce bytového domu v ulici Obránců míru č.p. 261 

Jedná se o realizaci jednoho z opatření, vyplývajícího 
z dlouhodobé spolupráce s Agenturou pro sociální začle-
ňování, která v našem městě v minulosti působila. Pro-
jekt řeší problémy lidí nadále ţijících v podmínkách, kte-
ré jsou hluboko pod minimálními standardy pro přiměře-
né bydlení. To jim dále působí problémy v dalších oblas-
tech ţivota, jako je vzdělávání, zaměstnání a zdraví. Cí-
lem rozhodně není záměrné stěhování určitých osob do 
našeho města, naopak zabránit odchodu, a to zejména 
mladých rodin.  

Jak jistě víte, chybí v našem městě více malometráţních 
bytů. Rekonstrukcí dotčeného domu vznikne 7 nových 
bytových jednotek o velikosti mezi 40 a 56 m2, 
v kategoriích 1+kk a 2+kk. Nájemné se bude pohybovat 
okolo 52 Kč/m2. Byty budou vybaveny základním vyba-
vením bez nábytku (umyvadlo, WC, sprcha, kuchyňská 
linka, varná deska, trouba). Cílová skupina je nastavena 
záměrně široce, nicméně ţadatelé musí samozřejmě spl-
nit několik podmínek (např. 50 % členů domácnosti musí 
být ekonomicky aktivních, čistý průměrný měsíční pří-
jem tříčlenné rodiny nepřesáhne 0,9 násobek průměrné 
měsíční mzdy…). Byty budou přidělovány prostřednic-
tvím Komise pro bydlení, na přesných pravidlech se ještě 

pracuje a budou s předstihem zveřejněna. 

A nyní několik faktů ke zmíněnému projektu:  

provádějící firma: Stasko plus s.r.o., Karlovy Vary 

celková cena rekonstrukce: 12.525 775,-  Kč vč. DPH 

datum dokončení: červen 2021  

výše poskytnuté dotace: 9 587 284, 20 Kč              
(85% z EU a 5% ČR) 

udržitelnost projektu: 5 let 

Nutno ještě podotknout, ţe opravujeme památkově chrá-
něný dům a všechny práce samozřejmě probíhají pod 
dohledem památkářů. Realizací této akce získá město 
nejen 7 moderních malometráţních bytů, ale ještě opraví 
památku v areálu bývalého zámku (proto název Bydlení 
na zámku). To je velká přidaná hodnota celé akce. Obojí 
pak povaţuji za velký úspěch, sami bychom si to dovolit 
nemohli. 

Václav Slavík, starosta města 

Foto: Nahoře stav rekon-
strukce počátkem července 
a dole stav koncem září 
2020.  



Výpis některých usnesení 18. zasedání Zastupitelstva 
města Žlutice 

Termín a místo konání: pondělí 7. září 2020 od 1 hodin 
v sále muzea na adrese Velké náměstí 1, Žlutice.   

Zastupitelstvo města Žlutice  

schvaluje s účinností od 7. 9. 2020 změnu Zřizovací lis-
tiny DPS Ţlutice, příspěvková organizace  ve znění pod-
le předloţeného návrhu, 

volí člena finančního výboru pana Pavla Bílka 
s účinností od 7. 9. 2020,  

schvaluje znění dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo na akci 
„Sběrný dvůr Žlutice―ze dne 4. 12. 2019, kterým se 
upravuje cena díla o vícepráce a méněpráce uvedené 
ve  změnových listech č. 1 a č. 2 o částku + 926.047,92 
Kč bez DPH, 

schvaluje znění dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo na akci 
„Sběrný dvůr Žlutice―ze dne 4. 12. 2019, kterým se 
upravuje cena díla o vícepráce a méněpráce uvedené 
ve  změnovém listu č. 3 o částku + 66.842,49 Kč bez 
DPH,  

schvaluje znění dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na akci 
„Sociální bydlení – stavební úpravy objektu Obránců 
míru č.p. 261, Žlutice―ze dne 3. 3.2020, kterým se na-
vyšuje cena o vícepráce uvedené ve změnovém listu č. 1 
o částku 161.321,98 Kč bez DPH,  

vybírá na základě doporučení výběrové komise vítězné-

ho uchazeče výběrového řízení na akci „Dětská hřiště 
Ţlutice― společnost TEWIKO systém s.r.o., za nabídko-
vou cenu 604.516,00 včetně DPH, 

schvaluje investici 385.609,- Kč bez DPH 21% do zaří-
zení pro dodávku plynu v ul. Zámecká a Vítězná, za pod-
mínky spoluúčasti dotčených bytových domů ve výši 
1 000,00 Kč za jednu bytovou jednotku a pověřuje sta-
rostu města Václava Slavíka podpisem příslušné 
smlouvy o dílo s firmou Flaga s.r.o.  
 
schvaluje rozpočtové opatření č. 9/2020/ZM ve znění 
podle návrhu předloţeného Městským úřadem Ţlutice, 

schvaluje zadání přezkumu hospodaření Města Ţlutice 
za rok 2020 soukromé auditorce Ing. Jitce Náhlovské 
Ph.D. a pověřuje starostu města Ţlutice podpisem 
Smlouvy o vykonání přezkoumání hospodaření za účetní 
období od 01. 01. 2020 do 31. 12. 2020 účetní jednotky 
Město Ţlutice, územní samosprávný celek, 

bere na vědomí zápis a usnesení z jednání valné hroma-
dy SKLÁDKA VRBIČKA s.r.o. (IČO: 477 81 131) 
ze  dne 4. 6. 2020, 

bere na vědomí zápis z 16. a 17. jednání Komise 
pro  bydlení, zápis z 12. jednání Komise pro oblast soci-
ální a bezpečnost, zápisy z 15., 16. a 17. jednání Komise 
pro investice a rozvoj. 

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

          Z jednání zastupitelstva města 



Policisté Karlovarského kraje radí:                                                                        

Nenechte se podvést a okrást!  

Policisté Karlovarského kraje se jako kaţdoročně zamě-
řují při svých preventivních akcích na jednu 
z nejzranitelnějších částí naší populace – seniory. Ti bý-
vají oblíbeným terčem zejména pro podvodníky, kteří 
cílí především na jejich osamělost a dobrotu. Podvody 
zaměřené na seniory bývají páchány nejčastěji prostřed-
nictvím domácích návštěv, telefonicky nebo stále častěji 
i v online prostředí. Aby ubylo těchto protiprávních úto-
ků, připravili policejní preventisté pro seniory nový pre-
ventivní projekt s názvem Nenechte se podvést a okrást!, 
jenţ bude realizován od začátku září přibliţně do konce 
letošního roku. 

Cílem preventivního projektu je varovat seniory před 
nástrahami podvodníků a připravit je na moţná rizika 
s tím spojená. Podvodníci mohou při nezvané návštěvě 
seniory připravit mnohdy i o celoţivotní úspory.  Můţe 
se jednat například o situaci, kdy si přijdou půjčit jen 
tuţku, neboť to a spoustu dalších smyšlených historek 
mají podvodníci v záloze. V nebezpečí jsou však senioři 
i za zamčenými dveřmi svého bytu. Podvodníci se 
s nimi mohou spojit prostřednictvím telefonátů, případně 
internetu, kde se velká část seniorů stále častěji také po-
hybuje.  Policisté proto budou seniory před různými ná-
strahami vychytralých podvodníčků varovat a upozorňo-
vat je na nejnovější trendy podvodů páchaných právě 
na  osobách staršího věku. 

Smyslem projektu je oslovit co největší počet seniorů 
našeho kraje. Projekt proto bude probíhat ve dvou vl-
nách souběţně. První vlna je zaměřena na tzv. neaktivní 
seniory, kteří nechodí do ţádných seniorských spolků 
nebo organizací a většinu času tráví doma. Probíhat bu-
de prostřednictvím rozhlasového vysílání Českého roz-
hlasu, kde budou po dobu tří měsíců vysílány 3 různé 
audiospoty upozorňující na danou problematiku. Druhá 
část projektu je pak namířena na aktivní seniory, kteří 
navštěvují různé seniorské spolky či společenské událos-
ti. Ve spolupráci s obcemi v našem kraji či jednotlivými 
seniorskými spolky budou policisté pořádat preventivní 
besedy na téma podvodného jednání na seniorech. 
Z besed senioři určitě neodejdou s prázdnou. Kromě 
uţitečných rad a informací si od policistů odnesou 
na  památku i drobné dárečky. Celý preventivní projekt 
je financován z prostředků Ministerstva vnitra České 
republiky. 

V případě vašeho zájmu o besedu nás prosím kontaktuj-
te na emailové adrese: vera.hnatkova@pcr.cz 

S přáním krásného den 

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

 

                                                       Knihovna vyhlašuje soutěž 

Městská knihovna Ţlutice ve spolupráci se zoologickou a botanickou zahradou města Plzně 
IRIS a se Sdruţením jejich přátel vyhlašuje soutěţ 
 

                     Poznávejte přírodu a za odměnu přijeďte do zoo――  
 
Soutěţ je vyhlášena na počest narození  mláděte ŠIMPANZE UČENLIVÉHO v plzeňské zoo. 
 
Podmínky soutěţe: 
Děti (registrovaní čtenáři knihovny) zapojené do soutěţe si musí při minimálně 12 návštěvách 
knihovny v průběhu července - prosince vypůjčit a přečíst nejméně 12 knih o přírodě. Po ukon-
čení soutěţe kaţdý soutěţící při splnění podmínek obdrţí jednu volnou vstupenku do ZOO 
a  BZ v Plzni. Další informace a soutěţní průkazy je moţno získat v Městské knihovně Ţlutice. 

V září jsme pro vás připravili nové knihy, a tak se těšíme, že vám je budeme 
moci nabídnout.  
 
V letošním roce proběhne ve dnech 5. - 11. října 24. ročník Týdne knihoven.  
Tuto celostátní akci vyhlašuje pravidelně Svaz knihovníků a informačních pra-
covníků (SKIP).  
 
Přijďte v tomto týdnu vrátit vypůjčené knihy a bude vám odpuštěna upomínka. 

mailto:vera.hnatkova@pcr.cz
http://www.skipcr.cz/
http://www.skipcr.cz/


Pozvánka na setkání u verušické kapličky 

 
Okrašlovací spolek SOVa a Muzejní spolek Ţlutic-
ka srdečně zvou přátele a zájemce o památky 
na  setkání u kapličky na návsi ve Verušicích. Rádi 
bychom se zde sešli v pátek 2.10. 2020 v 17 hodin. 
Hlavním bodem programu, kromě jiného, by mělo 
být vysvěcení nové sochy anděla a poţehnání kap-
ličce plzeňským biskupem Tomášem Holubem.  
 
Termín akce jsme s panem biskupem hledali dlouho 
před tím, neţ se vůbec o nějakém Covidu 19 vědělo. 
Rozhodnutí padlo na 2. října, kdy je svátek Svatých 
andělů stráţných.  
 
Není jisté, zdali budeme moci plánovanou slavnost 
letos uspořádat. Pokud by to nebylo z epidemiolo-
gického hlediska moţné, budeme se snaţit o zrušení 
akce informovat. Prosím, sledujte stránky města 
a  plakátové plochy.  
 
Na shledanou a těšíme se na vás! 
 
Za členy SOVy a MSŢ  MUDr. Hana Hnyková 

 

,,Máte to tu moc krásné, ta příroda, to okolí. 

Prostě jedním slovem úžasné“. 

Několikrát jsem tato slova slyšela od turistů 

během letních prázdnin, kteří zavítali do 

Žlutic. 

Velké díky bych chtěla vyjádřit Kamile          

Neckářové, průvodkyni našeho Muzea. 

Ona nemá moc ráda, když jí před turistou 

chválím, ale zaslouží si to. 

Její slova mají duši, a tak je celá prohlídka   

pro návštěvníky zajímavá. 

Kamilko, děkuji a těším se na další sezónu. 

Alena Adámková - Infocentrum Žlutice 

Karlovarský kraj v žlutické galerii 

Putovní výstava s názvem „20 společných let v Karlovarském kraji― pokračuje ve své cestě napříč regio-
nem. Od 29. září do 9. října se na ni můţete přijít podívat do galerie ve Ţluticích. Výstava k 20. jubileu 
vzniku krajů zachycuje nejzásadnější a největší projekty a investiční akce Karlovarského kraje za dobu 
jeho existence, a to z oblastí dopravy, zdravotnictví, sociálních sluţeb, školství, sportu, ţivotního prostředí, 
kultury a bezpečnosti. 



          SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ VE ŽLUTICÍCH 

Soutěž O pohár starosty města Žlutice, memoriál 
Františka Jirana. 

V sobotu 12. září  jsme po týdenních přípravách uspořá-
dali tradiční soutěţ v poţárním sportu. Dlouho jsme zva-
ţovali, zda soutěţ vůbec připravovat. Sledovali jsme po-
řádání soutěţí v jiných regionech republiky a vzhledem 
k tomu, ţe se podobné konají, nakonec jsme se pro akci 
rozhodli. Pojali jsme soutěţ jako letošní jedinečnou moţ-
nost setkání s jinými sbory a jejich druţstvy. Po oslovení 
všech tradičních účastníků i jiných sborů v okolí nakonec 
dorazila druţstva z Bochova, Teplé, Touţimi a Dalovic. 
Účastník  ze  Slovenska,  partnerský  sbor  z  Hurbanova, 

 

Hurbanova, bohuţel dorazit nemohl. 

Počasí nám přálo, sportovci dorazili ve výborné náladě 
a s chutí letos alespoň jednou vyzkoušet v závodním klá-
ní svoje dovednosti a týmovou souhru. Na časech bylo 
vidět, ţe se letos mnoho netrénovalo. Jednotlivé útoky 
byly pomalejší neţ obvykle, ale bojovný duch o to větší.        
V kategorii ţen běţela úspěšné pokusy druţstva 
z Bochova a domácí Ţlutice. Časy byly vyrovnané, nako-
nec domácí ţeny zvítězily vyrovnaným výkonem obou 
pokusů. V součtu časů se nepovedlo ani ţádnému druţ-
stvu muţů tento výkon pokořit.  

 

 

LOS SDH - ženy Čas 1 Čas 2 Součet Pořadí 

1 Ţlutice 35,80 34,31 70,11 1. 

2 Bochov 36,24 36,70 72,94 2. 

V kategorii muţů nakonec díky druhému zdařilému po-
kusu v nejrychlejším čase závodu zvítězili Bochovští. 
Domácí, kteří vedli po prvním kole, měli ve druhém po-

kusu problém s vedením vody, došlo k rozpojení hadic 
v průběhu útoku. Museli se smířit s celkovým třetím mís-
tem. Druhé místo obsadil tým muţů z Teplé. 

LOS SDH - ženy Čas 1 Čas 2 Součet Pořadí 

1 Teplá 36,27 42,36 78,63 2. 

2 Ţlutice 32,00 47,42 79,42 3. 

3 Touţim 48,28 43,68 91,96 5. 

4 Bochov 43,48 28,84 72,32 1. 

5 Dalovice 42,35 44,64 86,99 4. 

V kategorii seniorů se soutěţe zúčastnilo muţstvo muţů 
z Bochova, které si zaslouţí obrovský obdiv. Soutěţí 
v dobovém ustrojení s dnes jiţ historickou závodní ma-
šinou. Věk některých členů je velkou inspirací pro ostat-
ní sbory a jejich členy a důkazem, ţe sportovní srdce 
a  láska k hasičině nemá hranice.  

Všem druţstvům jménem našeho sboru děkujeme 

za  účast a těšíme se na příští ročník. 

Dovolte mi také poděkovat jménem výkonného výboru 
SDH Ţlutice všem návštěvníkům, kteří dorazili na naši  
akci a podpořili náš sbor. Děkujeme, ţe jste poseděli, 
vyuţili nabídku občerstvení, které obětavě zajistili čle-
nové našeho sboru. Děkujeme panu Demeterovi za vý-
bornou hudební produkci jeho kapely Ali Band.     



Mladí hasiči, první trénink 

Děkujeme všem mladým hasičům, kteří se letos opět 
přihlásili do našich krouţků. Středeční tréninky se opět 
rozběhly naplno. Přeju všem mladým sportovcům, aby  

 

letošní sezóna pokud moţno proběhla co nejméně ovliv-
něná probíhající pandemií.  

Jaromír Fejt,  jednatel SDH Ţlutice 



Kaňka 1  



Kaňka 2 



Start Hubertovy jízdy v sobotu 10. října 2020 od 12:00 hodin.  
 

14:30 hod.  Soutěţ koníček pro všechny. 
Pro děti do 10 let s poníkem s vodičem i bez vodiče. Pro děti nad 10 let bez vodiče. 

Věcné ceny, stuţky a pohár pro vítěznou dvojici. 
 

15:30 hod.  Soutěţ pro účastníky Hubertovy jízdy 2020. 
 

16:30 hod. Slavnostní ukončení. 
19:00 hod. Valná hromada jezdeckého oddílu Verušice a po jejím ukončení soud. 

Startovné pro hubertovu jízdu 200,- Kč ( i s občerstvením a večeří) 
Startovné do soutěţí 100,- Kč/dvojice. Občerstvení v místě.  

Zájemci o soutěţe se mohou hlásit na tel. 607 952 125 nebo na adrese pankovaivana@centrum.cz. 

     Pozvánka na Hubertovu jízdu Verušice 2020 

     Biojarmark ve Verušicích se vydařil 

Jiţ třináctý verušický biojarmark se konal v sobotu 1. srpna. Byl věnován létu, slavnosti ţní a úrody obecně s moţ-

ností zhlédnout ukázky starých řemesel, nákupu rukodělných výrobků, tradičních léčiv, sýrů, domácího pečiva 

a  dalšího občerstvení včetně regionálního piva. Proběhl program pro děti včetně jezdecké soutěţe Koníček pro nej-

menší a dalších her. Všem zahrála stylová hudba.  



V neděli 20. 9. 2020 proběhl první bazar v Hradební 
ulici, kterému jsme začali říkat Hradebník. Jednalo se 
o  první akci tohoto druhu a musím konstatovat, ţe 
dopadla nad očekávání dobře. Svítilo sluníčko, bylo op-
ravdu krásné odpoledne.  Asi proto Ţlutičtí, ale i někteří 
přespolní nezůstali doma  a vyrazili se podívat na náš 
bazar. Všem těmto lidem děkujeme. Bylo jich nemálo, 
coţ nás moc potěšilo. Bazar probíhal od 14 do cca 16.30 
hodin. Kolem 16. hodiny finišovala paní D. Windlin 
s  výrobou sýra. K ochutnání byl čerstvý cottage 
z  kravského mléka a syrovátka. Sýr bude zralý asi za tři 
měsíce. Vydařený Hradebník nás přesvědčil, ţe asi 
v  květnu příštího roku bychom bazar zopakovali. Bylo 

by pěkné, kdyby se přidali i další Ţlutičtí. Mnoho lidí 
má doma věci, které se jim nehodí a někomu jinému 
naopak udělají radost či je upotřebí. Kromě pouţitých 
i  nových věcí jsme otevřeli malý gastrokoutek se slad-
kými a slanými dobrotami. Ten by asi zaslouţil příště 
rozšířit. 
                  
Za pořádající Baráčníky: Businských, Kazmirčíkovi, 
Pagáčovi, Veselých, Vojtovi, Windlin. 
 
Na snímcích paní Windlin při výrobě pravého švýcar-
ského sýra a momentka z baráčnického bazaru. 

                                         Žlutický baráčnícký Hradebník započal svoji historii    

    Žlutická výstava psů bude příští rok mezinárodní 

Českomoravská kynologická federace z.s., pod záštitou mezinárodní organizace UCI, pořádala 5. září 2020 
v amfiteátru Ţlutice jiţ třetí národní výstavu psů. Vystaveno bylo téměř padesát psů, přišlo velké mnoţství spokoje-
ných diváků, bylo zajištěno kvalitní občerstvení. Z toho důvodu je pod záštitou UCI plánována na jaro příštího roku 
ve Ţluticích mezinárodní výstava psů. 



Školní rok zahájila Střední lesnická škola Ţlutice pre-
zentací školy na hradě Křivoklát, kde probíhaly  5. 9. 
2020 Myslivecké slavnosti svatého Eustacha. Krásná, 
sluncem zalitá sobota patřila přehlídce lovecké hudby, 
kde se prezentoval trubačský soubor Ţluťásek, který 
dostal příleţitost zahrát si i na hradbách hradu Křivoklát. 
V přestávkách mohli návštěvníci slyšet hlasy jelenů 

v říji v podání ţáků Střední lesnické školy Ţlutice Fran-
tiška Eliáše a Václava Černého. Nechyběl ani stánek 
Střední lesnické školy Ţlutice, kde se představili ná-
vštěvníkům nejen lesníci, ale i zahradníci s ukázkami 
aranţování a vazačství. Celým dnem nás provázela přá-
telská atmosféra a dobrá nálada všech účastníků.  

Radka Stolariková, ředitelka SLŠ Ţlutice   

Střední lesnická škola Žlutice na hradě Křivoklát 

Letní koncert trubačů Střední lesnické školy Žlutice 

Úterní podvečer 18. 8. 2020 patřil v amfiteátru Letnímu 
koncertu trubačů, jenţ byl vyvrcholením trubačského 
soustředění, které pořádala Střední lesnická škola Ţluti-
ce. Stálí a noví členové trubačského souboru Ţluťásek 
představili posluchačům novou skladbu s názvem Ţlu-
tická fanfára, kterou napsala Ing. Eva Hanušová a upra-

vil ji Petr Vacek, průvod honem a řadu krásných fanfár. 
Pro návštěvníky byl připraven také doprovodný program 
lesní pedagogiky, střílení ze vzduchovky a ukázky vábe-
ní jelenů. Děkujeme za podporu města Ţlutice a těšíme 
se na další setkání. 

Radka Stolariková, ředitelka SLŠ Ţlutice   



Akce Ukliďme Žlutice a okolí 

Jako kaţdý rok, ani tento není výjimkou, a Střední les-
nická škola Ţlutice se opět zapojila do akce ,,Ukliďme 
svět, ukliďme Česko―, tentokrát s názvem ,,Ukliďme 
Ţlutice a okolí―. V pondělí 14. září se některé třídy za-
pojily do úklidu jiţ dopoledne v rámci adaptačního kur-
zu a zbylí ţáci a zaměstnanci školy vyrazili odpoledne 

podle naplánovaných tras nejen do města, ale i jeho oko-
lí. Doprovázela nás dobrá nálada a pevně věříme, ţe 
jsme naší krásné krajině a přírodě alespoň trochu odleh-
čili.  Děkujeme také Dětskému domovu Ţlutice, který se 
do této akce také zapojil. 

Radka Stolariková, ředitelka SLŠ Ţlutice   



Pronajmu byt 3 + 1 po rekonstrukci v Nádraţní ulici ve Ţluticích. Tel.: 775 689 876. 

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

Hledám podnájem ve Ţluticích  pro čtyřčlennou slušnou rodinu. 
Prosím kontaktujte mě na telefonním čísle 773 623 043. 
————————————————————————————————————- 
 
Prodám byt 2+1, 51m2, po rekonstrukci, ve Ţluticích, Vítězná ulice. Bliţší informace na 

tel. 608 257 525.                                                                                                                          

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

Zdarma  pomohu vyřídit a urychlit hypotéku při  jednání s bankou. Volejte: 606 735 078.              
————————————————————————————————————- 

Chtěla bych i touto cestou poděkovat své tetě, paní Slávce Kaňkové za psychickou podporu, kterou posky-
tuje mé mamince, paní Marii Kopové v tak těţké a bolestné situaci. Teto, VELKÉ DÍKY. Tvá neteř Miluš. 
Zároveň děkuji všem, kteří se přišli rozloučit s mým milovaným bratrem VLADIMÍREM KOPEM na jeho 
poslední cestě.                                        

Miloslava Müllerová  

 Poděkování           

 Inzerce          

Zubní lékař MUDr. Jaroslav Kolesa, Manětín 

Zubní ordinace Manětín s.r.o., ordinace zubního lékaře, Manětín č. p. 220, 331 62  Manětín 

Tel.: +420 373 392 237 

 Ordinační hodiny  zubní ordinace Manětín: 

Pondělí    9 - 15.30  hod. 

Úterý   8 - 12  hod. 

Středa  8 - 12  hod. 

Čtvrtek  8 - 16 hod. 

Pátek  8 - 12  hod. 

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 – 30. 9. a 12. 11. 2020 - 15.30 hod.  Info : Po - Pá 9.00 – 

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



Staropražští pardálové hráli jako o život 

 
Město Ţlutice  pořádalo pro seniory 20. srpna jako rozloučení s létem Koncert Staropraţských pardálů (Foto Jan 
Borecký) na Velkém náměstí. Bohuţel ten den velmi pršelo, a tak musela být akce narychlo přeloţena do Kulturní-
ho domu. Přestoţe silný déšť většinu seniorů od návštěvy koncertu odradil, ti co přišli, nelitovali. Doprava i občer-
stvení bylo zajištěno. Za všechny přítomné nám napsaly  dvě divačky níţe uvedený milý vzkaz, za nějţ děkujeme. 
 
„Hráli jako o ţivot! Sešlo se nás velmi málo, prý pršelo. Doprava byla zajištěna. Páni muzikanti nám hráli zvesela, 
nedali znát, ţe hrají pro poloprázdný sál. Děkujeme za krásný záţitek a snahu do Ţlutic přivést zábavu. Snad bude 
příště více posluchačů.  

V. Kunešová a Z. Trkovská  



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 říjnového čísla Ţlutického zpravodaje přispěli Václav Slavík, Věra Hnátková, Jaromír Břehový, 

Ivana Pánková, Petra Vojtová, Radka Stolariková, Jitka Šmidmajerová, Pavla Kozelková, Luděk 

Svoboda a Petr Levanský. 

Všem přispěvatelům za zaslané materiály děkujeme! 
 

Příspěvky do listopadového čísla  nám, prosím, zasílejte do 20. října 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 ŘÍJEN 2020 

KULTURNÍ DŮM 

11. 10. -  16,00 hod.  ,,Senza music párty― 

Divadlo Hnedle vedle přichází s opravdovou bombou! Dětské písničky v podání superstar Zbyňka Drdy 
a členů hudebního divadla Hnedle vedle. Vstupné 80,- Kč. 

PROTIVEC 

28. 10. – 14,00 hod.  T.G. Masaryk – oslavy 102. výročí                                                                       

Den vzniku samostatného československého státu, Odjezd autobusu ve 13,30 hod. z křiţovatky u JIPu 

KOSTEL SV. PETRA A PAVLA 

28. 10. – 15,00 hod.   Slavnostní koncert k výročí republiky                                                                

Jana Sýkorová, Richard Haan, Miloš Bok,  vstupné dobrovolné 

AMFITEÁTR 

31. 10. – 17,00 hod. Pohádkový lampionový průvod. sraz u kina                                                             

Venkovní představení. Vhodné jsou deky na lavičky. Občerstvení zajištěno. Dobrovolné vstupné bude 

darováno. 

KULTURNÍ DŮM 

1. 11. – 16,00 hod.   ,,Pohádka o třech námořnících―                                                                            

Pohádka pro dětičky ze školky a 1.stupně ZŠ vstupné 50,- Kč 

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

24. 10. – 8,30 hod.  Zalesníme spolu Nevděk                                                                                           

Pro všechny, kteří chtějí poznat práci lesníků. Sraz za ţelezničním přejezdem. 

Všechny kulturní akce se uskuteční jen za dobré epidemiologické situace. 


