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Moţná vás zajímá…
Jedním z posledních počinů ve funkci paní ředitelky DPS
Veroniky Janíčkové je úspěšná ţádost o příspěvek
na pořízení nového vozu pro pečovatelky. Vozidlo Dacia
Dokker bylo pořízeno za 330.000 Kč, z toho 130 tis. Kč
přispěl Karlovarský kraj, 200 tis. Kč uhradilo město
ze svého rozpočtu. Vozidlo je v podstatě stejné jako to
doposud slouţící, jen barva je jiná - bílá.
Na pozici nové ředitelky byla vybrána Mgr. Bc. Petra
Vodenková z Andělské Hory. Paní Vodenková má bohaté zkušenosti z oblasti sociálních sluţeb a nastoupí
od ledna 2021. Přeji jí v nové pozici mnoho úspěchů
a těším se na spolupráci.
Od ledna hledáme také novou posilu na pozici kronikář/
ka města. Současná kronikářka, paní Kamila Neckářová,
by ráda předala štafetu někomu dalšímu. Zajímáte-li se
tedy o historii i současnost města a chcete-li se skutečně
zapsat do dějin, neváhejte se ozvat. Pozice je honorována.
V poslední době nás hodně zaměstnává jedna letitá nevyřešená záleţitost. Týká se poskytování propan-butanu
na sídlištích Vítězná, Zámecká a Obránců míru. Nesoulad
mezi vlastníky infrastruktury a poskytovatelem plynu
se snad konečně podaří vyřešit. Zásobovací zařízení totiţ
není města, potrubí v zemi zase ano. Navíc dlouholetý
poskytovatel p. Šiman chce s dodávkami přestat. Aby
bylo moţno dál plyn dodávat, musíme změnit poskytova-

tele, s tím je spojena změna systému dodávek plynu, dále
revize potrubí v zemi atd. Mnoho právních, ale i technických problémů. Snaţíme se, aby obyvatelé zmíněných
sídlišť mohli vyuţívat sluţbu, jak byli doposud zvyklí.
Jistě také pochopí nutnou odstávku v dodávce plynu,
za trpělivost předem děkujeme.
Obyvatelé domu Pod Strání 468 řeší nenadálou ţivotní
situaci. Musí se z paneláku, který patří obci Hrušovany,
vystěhovat. Nesplňují podmínky pro nájemníky domu,
který byl opraven z peněz určených pro sociální bydlení.
Na jedné straně se tedy můţeme těšit z opraveného domu
na sídlišti, na straně druhé, bohuţel, řešíme za obec Hrušovany její problém – hledáme bydlení pro 4 rodiny. Řešení snad přes naše omezené moţnosti najdeme. Nicméně
férové mi to zrovna ze strany Hrušovan nepřipadá, navíc
teď před Vánoci i nepřiměřeně tvrdé. Petice některých
lidí z okolí ještě upozorňuje na obavu z nastěhování sociálně nepřizpůsobivých lidí. I já tuto obavu sdílím a beru
jí váţně. Jako město vyvineme úsilí, aby se nenaplnila.
Dovedete si ovšem jistě představit, ţe nástrojů k tomu
nemáme mnoho.
Na prahu adventního očekávání vám všem, váţení spoluobčané, přeji klidné proţití předvánočního času i samotných Vánoc. Uţijte si je v kruhu svých blízkých, v pohodě a hlavně ve zdraví!
Václav Slavík, starosta města

Z jednání zastupitelstva města
Výpis některých usnesení 20. zasedání Zastupitelstva města Ţlutice
Termín a místo konání: pondělí 9. listopadu 2020
od 18 hodin v sále muzea na adrese Velké náměstí
1, Ţlutice.
Zastupitelstvo města Ţlutice
bere na vědomí rezignaci předsedy Finančního výboru Ing. Petra Keřky k 30. 9. 2020,
schvaluje vyřazení nedokončeného dlouhodobého
majetku - zmařené investice v celkové výši
983.694,00 Kč dle přílohy z majetku města Ţlutice,
z inventarizační poloţky účtu 042,
bere na vědomí dopis představenstva a dozorčí rady Ţlutické teplárenské, a.s. ze dne 13. 10. 2020 určený zastupitelům města,
schvaluje nové podmínky spolupráce se společností
DIMATEX o sběru a převzetí nepotřebného textilu
a párované obuvi a pověřuje starostu města podpisem dodatku č. 2 ke Smlouvě o spolupráci ze dne
7. 5. 2014,
schvaluje poskytnutí investičního příspěvku ve výši
200.000,00 Kč na dofinancování vozidla pro DPS
Ţlutice, příspěvková organizace,

schvaluje poskytnutí dotace ve výši 200.000,00 Kč
Římskokatolické farnosti Ţlutice na restaurování
nástěnné malby a balustrády na kůru v kostele sv.
Petra a Pavla ve Ţluticích (dotace ve stejné výši byla poskytnuta městu ze státního rozpočtu v rámci
Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón),
schvaluje řádné termíny konání svatebních obřadů
v roce 2021 podle návrhu předloţeného Městským
úřadem Ţlutice,
bere na vědomí zápis 1., 2. a 3. zasedání Dozorčí
rady společnosti Lesy Ţlutice, s.r.o.,
bere na vědomí zápis a usnesení z jednání dozorčí
rady SKLÁDKA VRBIČKA s.r.o., ze dne 24. 9.
2020,
bere na vědomí zápisy 7. a 8. jednání Finančního
výboru Zastupitelstva města Ţlutice,
bere na vědomí zápis z 9. jednání Komise pro památky, 13. jednání Komise pro oblast sociální a bezpečnost a zápis z 18. jednání Komise pro bydlení,
schvaluje „Program regenerace městské památkové
zóny Ţlutice― na období 2020-2030.
Mgr. Bc. Václav Slavík, starosta města

Ladislav Koutný, místostarosta města

Poděkování z DPS
V minulém čísle zazněla informace o tom, ţe ukončuji své působení v DPS Ţlutice, příspěvkové organizaci. Ano, uţ je to tak ... Rozhodla jsem se své
působení v pečovatelské sluţbě s platností od 1. 12.
2020 ukončit a začít čerpat další pracovní zkušenosti v jiném oboru.
Ráda bych tímto vyjádřila poděkování všem, se kterými jsem během svého zaměstnání v pečovatelské
sluţbě mohla v našem městě spolupracovat – od vedení města, představitelů města, zaměstnanců MěÚ
Ţlutice, TS Ţlutice, s.r.o., místních lékařů a zdravotních sester, po MŠ, ZŠ, školní jídelnu, knihovnu,
místní restaurace a mnohé další ... Velice si váţím
důvěry, která ve mě byla vloţena ze strany zřizovatele, kterým jsem byla jmenována do funkce ředitelky v roce 2011 bez větších zkušeností ... Za dobu
mého působení se měnily poţadavky na poskytovatele sociálních sluţeb a na kvalitu sluţeb. Domnívám se, ţe se nám zdárně dařilo reagovat na poţadavky registrujícího orgánu a na poptávku uţivatelů.
Věřím, ţe se i nadále budou sluţby zkvalitňovat
v souladu s vizemi Karlovarského kraje i zřizovatele.
Našim současným uţivatelům sluţby přeji mnoho

zdraví a potencionálním zájemcům o sluţbu vzkazuji: „Nebojte se obrátit se na pečovatelskou sluţbu,
pokud potřebujete zajistit pomoc druhé osoby. Jsme
tu pro vás.―
Kolegyním z pečovatelské sluţby přeji mnoho trpělivosti, pohody a dobré nálady. Děkuji jim za dosavadní práci, která mnohdy není jednoduchá. Je to
práce náročná jak po psychické, tak po fyzické
stránce.
Své nástupkyni přeji mnoho pracovních úspěchů.
Závěrem bych chtěla podotknout, ţe se sice mění
ředitelka, ale poslání naší pečovatelské sluţby zůstává stále stejné, a to: poskytovat pomoc lidem se sníţenou soběstačností v takovém rozsahu, aby mohli
ţít co nejdéle ve svých domovech ...
Kontakty na pečovatelskou sluţbu zůstávají nezměněné:
DPS Ţlutice, příspěvková organizace, Pod Strání
467, 364 52 Ţlutice
Tel.: 353 393 269 / 725 958 988,
e-mail: dpszlutice@seznam.cz
Všem čtenářům přeji klidné a pohodové vánoční
svátky a pevné zdraví v roce 2021 :-)
Veronika Janíčková

Policisté Karlovarského kraje radí:
Pozor zejména na kapesní krádeţe
či podvody na internetu
Policisté Karlovarského kraje by vám i v této době chtěli
přinést několik preventivních rad, neboť s blíţícími se
vánočními svátky nám hrozí určitá rizika a můţeme se
velmi snadno stát obětí protiprávního jednání jak
v reálném, tak virtuálním světě.
V případě, ţe vyrazíte na nákup vánočních dárků do nákupních domů, mějte své osobní věci pod neustálým
dohledem. Zkušenému kapsáři totiţ stačí jen několik
málo vteřin k tomu, aby vám odcizil mobilní telefon,
peněţenku, doklady či celé příruční zavazadlo. Proto
doporučujeme nosit finanční hotovost odděleně od dokladů a platebních karet. Mobilní telefony mějte také
řádně zabezpečeny v uzavřené kapse. Svá osobní zavazadla neodkládejte ani na nákupní vozíky a mějte je
vţdy řádně uzavřeny. Nepodceňujte ani chvíli, kdy ukládáte nákup do svého vozidla a peněţenku či kabelku
mějte vţdy pod dohledem.
Pozor si ale dejte například i při placení platební kartou
či při výběru z bankomatu. Nikdy nezadávejte PIN
k vaší platební kartě, pokud se ve vaší blízkosti někdo
nachází či narušuje vaši diskrétní zónu.
V případě, ţe budete své vánoční dárky pořizovat pro-

střednictvím internetu, buďte zvláště obezřetní. Dávejte
si proto pozor, z jakých eshopů dárky objednáváte,
a pouţijte raději jen ověřené zdroje. Peníze neposílejte
dopředu, ale raději volte způsob platby dobírkou. Můţete tak předejít moţnému zklamání. V případě přihlášení
do jednotlivých eshopů a sluţeb na internetu pouţívejte
různá a kvalitní hesla, aby nedošlo k prolomení vašeho
účtu. Jestliţe se budete chtít přihlásit do svého internetového bankovnictví, nepřihlašujte se v ţádném případě
z odkazu ve vašem emailu, můţe se jednat o podvod.
V případě, ţe se i přes naše preventivní rady stanete obětí protiprávního jednání, bezodkladně se obraťte
na nejbliţší policejní sluţebnu nebo volejte na tísňovou
linku Policie ČR.
Rádi bychom vám popřáli klidné a pohodové proţití vánočních svátků a šťastný vstup do nového roku.
S přáním krásného den
nprap. Mgr. Věra Hnátková, vrchní inspektor
oddělení tisku a prevence Krajského ředitelství policie
Karlovarského kraje

Ve Ţluticích pomáhá 31 Dobrých andělů

Rádi bychom vám touto cestou velmi poděkovali za projevenou důvěru a pomoc, kterou jste v tomto roce poskytli
rodinám s dětmi, jeţ se vlivem váţné nemoci dostaly
do těţké situace. Velmi si toho váţíme!
S přáním pevného zdraví a příjemných nadcházejících svátků
Šárka Procházková, ředitelka nadace Dobrý anděl
Chcete-li i vy pomoci rodinám, do jejichž osudu zasáhla
vážná nemoc, stačí se stát Dobrým andělem. Zaregistrujte
se na www.dobryandel.cz a zvolte libovolnou výši příspěvku.
Váš finanční dar umožní těmto rodinám snadněji zvládat
těžkou situaci. Navíc jako Dobrý anděl vidíte konkrétní příběhy rodin, kterým pomáháte a kterým jsou vaše příspěvky
odeslány do posledního haléře. Děkujeme!

16. ročník soutěţe O křišťálovou popelnici za námi
Stejně jako v minulých letech byla i tentokrát celorepubliková soutěţ obcí v třídění odpadů „O Křišťálovou popelnici― za rok 2019 určena všem obcím ČR zapojeným
v systému EKO-KOM. Soutěţilo se ve třech kategoriích. Do uţšího výběru postoupilo 66 nejlepších měst
a obcí – pět zástupců z kaţdého kraje a hlavní město
Praha. Ocenění získaly 3 nejlepší obce a města z kaţdé
kategorie a z těch vítězných vzešel i absolutní vítěz.
Květiny, malé křišťálové popelnice a v případě vítězů
i šeky s finanční odměnou předali nejlepším obcím
a městům v rámci dnešní svatomartinské tour zástupci
EKO-KOM,a.s.
Kategorii obcí do 500 obyvatel ovládly tentokrát Potůčky, v kategorii obcí od 501 do 5 000 obyvatel zvítězily
Vigantice a v kategorii nad 5 001 obyvatel dosáhl
na vítězství Vimperk. Jihočeský Vimperk se stal zároveň absolutním vítězem 16. ročníku soutěţe.

Kaţdý kraj měl pětici nejlepších zástupců. Do celostátního uţšího výběru totiţ postoupili automaticky vítězové
z krajských soutěţí, další 2 zástupce z kaţdého kraje
nominovali příslušní regionální manaţeři EKO-KOM,
a.s.. Vybírat však mohli pouze z obcí, které se umístily
v krajské soutěţi nejhůře na 5. místě. V uţším výběru
pak o těch nejlepších rozhodovala celá řada kritérií. Jako
vţdy se hodnotilo nejen dosaţené mnoţství vytříděného
odpadu na osobu a rok pro kaţdou komoditu, hodnotil se
také poměr tříděného odpadu a komunálního odpadu,
hustota sběrné sítě (včetně pytlového sběru a individuálních nádob), přihlíţelo se také k tomu, jestli obec sbírá
i nápojový karton, bílé sklo a kovy a celkově jaké jsou
v obci vytvořené podmínky pro nakládání s odpady.
Hodnocení je tedy velmi komplexní a provádí se především na základě údajů poskytovaných obcemi systému
EKO-KOM v rámci jejich pravidelného výkaznictví.

Co je hodnoceno?

Kristýna Sklenářová, Agentura ex voto

Zeptali jsme se ...
Míjíte-li dnes budovu ve Ţluticích oblíbeného
nákupního střediska Vladař, jistě si zde povšimnete činorodého stavebního ruchu.
Bc. Ivany Zanklové, ředitelky COOP Jednoty
Touţim, která Vladař vlastní a provozuje,
jsme se zeptali, co za touto stavební činností
vězí. Dozvěděli jsme se, ţe jde především
o úsporu energií, tedy zateplení pláště a střechy budovy a výměnu výloh. Celá akce je
hrazena především z dotačních titulů. Těšme
se tedy na další příjemné nákupy v budově,
na jejíţ plášť byl také umístěn bankomat zrušené pobočky místní spořitelny (na snímku)
Ptal se Jaromír Břehový

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ VE ŢLUTICÍCH
Pod tíhou vládních opatření nakonec téměř ustal i spolkový ţivot hasičů. Zůstal prostor jen na úřednické povinnosti. A tak je úspěšně podána ţádost o dotaci pro příští
rok na ministerstvo školství, která zajistí sboru potřebné
finance pro mládeţ. Pak uţ jen trochu opatrného plánování, co by mohlo být příští rok…

aniţ bych musel investovat do nákupu nové. Tím, ţe byla
o jednu velikost menší, ještě umocnilo při prvním oblečení můj pocit, ţe opravdu o tuhle estrádu nestojím. Ale
jak známo, průběh plesu má několik fází, myslím, ţe
hned v té druhé, po deváté hodině večerní uţ bylo líp
a člověk tak nějak zapomněl, v čem je oblečený.

Proto mi Jaromíre Břehový, hlavní redaktore Ţlutického
zpravodaje, musíš pro tentokrát odpustit, ţe nedodám
vůbec ţádnou fotku. Chvíli jsem přemýšlel, ţe bych nějakou pěkně barevnou, jak se říká, zrecykloval a vytáhl
z archivu. Ale neudělám to. Cítím totiţ, ţe se blíţí adventní čas a mám nutkání se tentokrát výjimečně nestát
zpravodajem sboru, ale říci i něco osobního.

A čas běţel, stal se ze mě aktivní člen sboru. V hasičárně
jsem za tu dobu zaţil svatby (i tu svojí), narozeniny, narození nových potomků (i toho svého), silvestry, setkání
u svatomartinské husy, oslavy vítězství a úspěchů druţstev dospělých i dětí, smutné pohřby. Také se odvedla
nějaká práce jak ve sboru, tak v zásahovce. Sledoval
jsem kolegyně a kolegy trenéry, s jakou neúnavností se
věnují dětem a dorostu. Bylo toho za tak krátkou dobu
hodně. Co ale na všem tom dění oceňuji nejvíc, co všechny ty lidi spojuje přesto, ţe jsou tak různorodí a kaţdý
z jiného těsta. Všem jim je cizí lhostejnost. Neuzavírají
se za dveře svých domovů, nestaví vysoké ploty. Na to
tihle lidé nemají čas. Raději ho věnují bez úplatně
do výchovy cizích dětí, snaţí se po svém vylepšit společenský ţivot v našem městě, snaţí se pomoci, kdyţ je
o to někdo poţádá nebo je to třeba. Dělají to
z přesvědčení, blázni, ještě jsou na to vlastně hrdí.

Poté co jsem se všemi okolo sebe překonal jarní zastavení společenského ţivota, by mě ani ve snu nenapadlo, ţe
tato podzimní druhá vlna pandemie, byť se dala v nějaké
formě předpokládat, bude tak tvrdě zasahovat naší společnost a můj ţivot. Přesto, ţe je člověk zdráv, jakoby
s ubývajícím slunečním svitem, se pomalu vytrácí uţívání si kaţdodenních radostí. Vše jaksi šedne, člověk
s obavou opatrně navštěvuje svoje rodiče, aby snad nezavlekl nebezpečný vir do jejich ţivota, s kaţdým zahájeným projektem v práci, si říká, zda práci odvede firma
včas a harmonogram nezhatí třeba jen karanténa kolegů.
Ačkoli mám to štěstí, ţe doposud pandemie nevstoupila
tvrdě do mého ţivota, je tu, všudy přítomná a člověk se
s tímto novým fenoménem musí naučit ţít.
Kdyţ jsem před čtyřmi lety vstoupil do SDH Ţlutice a já
se zúčastnil svého prvního plesu, který tradičně sbor pořádá, byl jsem kumpány, rozuměj členy sboru, vyhecován, ţe jako člen musím mít nutně hasičskou parádní
uniformu. Moc na to nejsem, nebudu se v tom „cejtit―,
říkám si. Ty metály, odznaky a tak, není to nic pro mě.
Nakonec se jedna uniforma našla u jednoho z kamarádů,

Dostal jsem za úkol od své ţeny, ţe si bezpodmínečně
musím pořídit novou parádní uniformu, protoţe ta původní uţ mi je vlastně o dvě velikosti menší. Půjdu si jí
koupit, rád a těším se, aţ konečně bude doba taková, ţe
v ní budu moci někam vyrazit.
Všem členkám a členům našeho sboru, všem našim sympatizantům a všem lidem dobré vůle v našem městě přeji
klidné a poţehnané Vánoce.

Chceme mít hezké město?
Určitě chceme.
A takhle pěkně
mají upravený prostor před vchodem
obyvatelé bloku
čp. 462 v Mlýnské
ulici. A zdaleka
nejsou sami. Míst,
na jejichţ vzhledu
je vidět, ţe jejich
obyvatelé chtějí ţít
v pěkném prostředí
a neváhají pro to
něco udělat, je ve
Ţluticích víc.
Jaromír Břehový
Foto A. Lebedová.

Jaromír Fejt, jednatel SDH Žlutice

Zprávy z TJ Sokol Ţlutice, z.s.
Tělovýchovná jednota Sokol Ţlutice, z.s. pořídila díky obdrţené dotaci Karlovarského kraje
ve výši 89 500,- Kč z programu Podpory a údrţby
sportovních zařízení a podpoře Města Ţlutice starší
repasovaný model profesionální vřetenové sekačky
k údrţbě hrací plochy zn. JACOBSEN – Tri king
v celkové hodnotě 124 000,- Kč + DPH. Tato sekačka umoţňuje díky vřetenovému principu sečení
a šířce záběru 180 cm kvalitnější údrţbu hrací plochy. Za finanční podporu děkujeme.
V souvislosti s pandemií COVID 19 oznamujeme všem sportovním přátelům a fanouškům, ţe

na základě řídícího orgánu FAČR byly zastaveny
do konce roku všechny pohárové a výkonnostní
soutěţe. Umístění našich druţstev do pozastavení:
Muţi A, krajský přebor

8. ze 14

Muţi B, okresní přebor

13. ze 14

Dorost, krajská soutěţ

4. z 8

Starší ţáci, okresní přebor

6. z 8.

Mladší ţáci, okresní přebor 5. z 12,
druţstva mládeţe spojená s TJ Sokol Chyše, z.s.
Karel Kroutil, předseda TJ Sokol Žlutice, z.s.

Ukázka práce z přípravné třídy výtvarného oboru při ZUŠ Ţlutice

Rybaření na rybníce ve Veselově. Krásný obrázek ještě ne sedmileté Anitky Broskové. Zaslala nám jej
paní Anna Vaňatová, která s dětmi pracuje.

Kaňka 1

Kaňka 2

Vzkaz čtenářům k Vánocům
Váţení čtenáři!
Blíţí se vánoční svátky a nikdo z nás netuší, jak moc se
budou lišit od těch minulých. Těch, které známe tak dobře. Vánoční svátky, oslava přibývajícího dne a ubývající
noci je zde od pradávna, pravděpodobně jiţ od dob, kdy
lidé bydleli v jeskyních, protoţe ty se daly jako jejich
příbytek jediné chránit před šelmami. Jediná moţnost,
jak uchovat potraviny na celou zimu. Moţná, ţe tento
astrologický důvod k oslavě uţ nikdo moc nevnímá. Příprava na vánoční svátky funguje u mnoha lidí jako nákupní horečka, kdy nejdůleţitějším faktorem jsou nákupy
dárků. Přitom se sluší a je hezké věnovat někomu blízkému cokoliv, co ho potěší, vzpomenout si na něho právě
v souvislosti s vánočními svátky.
Před více neţ 13 lety jsme zaloţili společnost Smírčí
kámen, která se od začátku snaţila spojit a seznámit ty,
kteří umí vytvořit něco svýma rukama, kteří jako by kráčeli mimo čas a prostor všeho multimediálního. Snaţíme
se, aby se necítili ve své práci osamělí, aby se tato kultura, toto lidové umění nadobro nevytratilo, aby nevyhrály

spotřební propasti, do kterých se mnoho z nás často právě před vánočními svátky propadá. Představivost umělců
z lidu a zároveň jejich šikovnost vţdy uměla potěšit duši
mnoha lidí a přitom oni sami nemají nikdy v plánu rozšířit svou výrobu do továrních rozměrů. Moţná vyrábějí
úplné maličkosti, ale dá se poznat, ţe to nedělají pro peníze. Chtějí udělat lidem radost a svou aktivitou vytváří
svět lepší. Dnes vnímáme svět, který zaţívá pandemii
dosud neznámého viru, jako něco, s čím nikdo ani z nás,
ani těch, kteří nám vládnou, nemají ţádné zkušenosti.
Moţná bychom se měli zamyslet nad tím (konečně), co
k ţivotu doopravdy potřebujeme, kde se nachází štěstí,
po kterém všichni tolik touţí. Moţná by stačilo umět poděkovat za samotný ţivot bez nemoci, mít radost, ţe i
v této nesnadné době umí být lidé k sobě vlídní a umět
udělat první krok a obdarovat někoho svým úsměvem.
Třeba úplně cizího člověka.
Přejeme vám všem krásné vánoce!
Za místní akční skupinu Smírčí kámen, z.s.
Ivana Pánková

Mikulášův vzkaz dětem
Milé děti a rodiče ze Ţlutic,
bohuţel se letos nemůţeme setkat v hojném počtu jako kaţdý rok, a tak za vámi vyjedu se svou druţinou v
sobotu 5. prosince 2020 v těchto termínech:
ŢIŢKOV- SADOVÁ 16.00 hod.
OBRÁNCŮ MÍRU 16.30 hod.
ZÁMECKÁ 17.00 hod.
VELKÉ NÁMĚSTÍ
(Hradební ul.+ Čechova ul.) 17.30 hod.
PODĚBRADOVA + VÝSLUNÍ 18.15 hod.
VÍTĚZNÁ 18.45 hod.
NÁDRAŢNÍ 19.00 hod.
MLÝNSKÁ + POD STRÁNÍ 19.15 hod.
Přijďte si pro sladkost a nebo uhlí od čertů.
Všechna nařízení vlády budou dodrţena.
Alena Adámková

Aţ stromeček se rozzáří
v ten nejkrásnější v roce den,
ať i vám splní se
i ten nejtajnější sen.
Šťastné Vánoce a všechno nejlepší v roce 2021 přeje Infocentrum a Knihovna Ţlutice

INZERCE
Koupím ve Ţluticích byt 2+1 s balkonem. Bez výtahu do 2. patra, s výtahem do 4. patra
(ne poslední patro). Garáţ i zahrada k bytu vítány. Tel. 732 150 110
————————————————————————————————————–
Pronajmu částečně vybavený byt 2+1 v Nádraţní ulici od 2/2021. Tel. 603241342.
————————————————————————————————————–
Hodláte koupit dům nebo si postavit nový a potřebujete úvěr? Zdarma pomohu
vyřídit a urychlit hypotéku při jednání s bankou. Volejte: 606 735 078.

Přejeme našim milým čtenářům vlídný advent a krásné a klidné prožití vánočních
svátků.
Redakce Žlutického zpravodaje

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 prosincového čísla Ţlutického zpravodaje přispěli Václav Slavík, Věra Hnátková, Jaromír
Břehový, Ivana Pánková, Luděk Svoboda, Šárka Procházková, Veronika Janíčková, Krystýna
Sklenářová, Anna Vaňatová, Alena Adámková, Vendula Bónová, Michaela Riesová, Alena Setničková, Jarmila Zemanová, Lenka Kolihová, Zuzana Pehová, Petra Janouškovcová, Josef Hudec, Jitka
Kuffnerová a Miriam Minářová.
Všem přispěvatelům za zaslané materiály děkujeme!
Příspěvky do lednového čísla nám, prosím, zasílejte do 20. prosince 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

