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Moţná vás zajímá…  

Konec roku je kaţdoročně spojen se schvalováním roz-

počtu. Letos bylo jeho sestavování hodně ovlivněno oče-

kávanými niţšími daňovými příjmy. Nechybí v něm pod-

pora našich škol a DPS, chybí v něm ale nějaké větší in-

vestiční akce, na ty prostě zatím nemáme. Město poţáda-

lo hned o několik dotací, bez kterých bohuţel nebudeme 

v této době schopni takové akce financovat. Podali jsme 

ţádost o dotaci na opravu ulice Nádraţní a chtěli bychom 

vybudovat skatepark, stále je v hodnocení rekonstrukce 

muzea. Na rozpočtu budeme pracovat průběţně, tak, aby 

se negativní dopady projevily co nejméně. Hlavním úko-

lem pro rok 2021 je schválení územního plánu, který je 

jako základní dokument rozvoje naprosto klíčový. 

Od nového roku si město pod sebe převezme několik pra-

covníků technických sluţeb, konkrétně na údrţbu města a 

stavební četu. Od tohoto kroku si slibujeme zjednodušení 

administrativy, větší pruţnost pracovního procesu a 

zejména úsporu peněz. 

Vstoupil jsem také do jednání se zubařem MUDr. Kole-

sou, který projevil zájem v našem městě alespoň omeze-

ně ordinovat. Samozřejmě se pokusím s ním hned 

v lednu vyjednat takové podmínky, aby se to podařilo. 

V sobotu 16. ledna proběhne v našem městě a okolních 

vesnicích Tříkrálová koleda. Budeme jako v předchozích 

letech vybírat na denní stacionář pro lidi 

s Alzheimerovou chorobou v Karlových Varech. Vloni 

nám chyběli koledníci, doufám, ţe tomu tak letos nebude, 

protoţe jsou naši obyvatelé štědří a na sbírku se těší. Ne-

váhejte se tedy zapojit, koledníky nemusí být jen děti! Co 

kdyby se zapojila kaţdá třída alespoň jednou skupinkou 

se svým třídním? Hodně by to pomohlo. Samozřejmě 

budeme respektovat hygienická opatření. Rád podám 

veškeré informace.  

Váţení spoluobčané, děkuji vám touto cestou za spolu-

práci v uplynulém roce, který byl v mnohém specifický a 

sloţitý. Společně jsme doufám překonali ty největší obtí-

ţe. Vstupujeme do nového roku 2021 a já vám přeji, aby 

byl šťastný, naplněný optimismem a plný zdraví. Nejen 

vás, ale všech vašich blízkých. Těším se na setkání a spo-

lečnou práci!  

Václav Slavík, starosta města 

Město Ţlutice vybudovalo za 11 týdnů ve Vítězné ulici mezi panelovými domy nové parkoviště. Stavba byla oficiálně 

předána 16. prosince a bude kolaudována v lednu 2021. Byla provedena na základě veřejného projednávání potřeb 

občanů. Vzniklo tak 13 šikmých parkovacích míst s 1 místem pro invalidy. Stavba byla realizována v místě, kde byla 

původně zelená plocha a dnes jiţ nepouţívané podstavce na čištění koberců. Je zbudována z betonové dlaţby a palisád 

vyrovnávajících terén, a navazuje na loňskou úpravu chodníků. Celou ji financovalo město a pro něj ji realizovaly 

Technické sluţby Ţlutice, s.r.o za cenu cca 660.000,- Kč.  

Jaromír Břehový 

Ve Vítězné mají nové parkoviště 



Výpis některých usnesení 21. zasedání Zastupitelstva 

města Ţlutice 

Termín a místo konání: pondělí 14. prosince 2020 od 

18 hodin v sále Muzea na adrese Velké náměstí 1, Ţluti-

ce.   

Zastupitelstvo města Ţlutice  

volí jako jediný společník společnosti Technické sluţby 

Ţlutice, s.r.o.  do funkce jednatele společnosti pana Lu-

boše Pilného s účinností od 1. 1. 2021  a ukládá jednateli 

společnosti zajistit provedení zápisu o změně statutární-

ho orgánu společnosti ve veřejném rejstříku a dalších 

registrech,  

schvaluje jako jediný společník společnosti Technické 

sluţby Ţlutice, s.r.o. v působnosti valné hromady Smlou-

vu o výkonu funkce jednatele společnosti dle předloţe-

ného návrhu, 

ukládá jako jediný společník společnosti Technické 

sluţby Ţlutice, s.r.o. v působnosti valné hromady jedna-

teli Ondřeji Plachému splnění úkolů dle předloţeného 

návrhu, 

schvaluje Vnitřní předpis pro určení platových tarifů 

zaměstnancům zařazeným v souladu s § 6 odst. 1 písm. 

a) Nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech 

zaměstnanců ve veřejných sluţbách a správě, ve znění 

pozdějších předpisů, do první aţ páté platové třídy dle 

návrhu předloţeným Městským úřadem Ţlutice,  

svěřuje starostovi města Mgr. Bc. Václavu Slavíkovi 

pravomoc nabytí nemovité věci dle draţební vyhlášky o 

nařízení elektronické draţby nemovitých věcí ozn. Č.j. 

018 EX 02095/19-028 vydanou Exekutorským úřadem 

Prostějov, 

projednalo a schvaluje předloţený plán společných za-

řízení zpracovaný v rámci komplexních pozemkových 

úprav v k. ú. Protivec u Ţlutic  s částmi k. ú. Ţlutice a 

Záhořice,  

schvaluje rozpočet Města Ţlutice na rok 2021 dle návrhu 

předloţeného Městským úřadem Ţlutice s celkovými 

příjmy ve výši 60 948 000 Kč, celkovými výdaji ve výši 

66 618 000 Kč včetně přídělu do sociálního fondu na 

straně příjmů i výdajů ve výši 200 000 Kč a financová-

ním ve výši 5 670 000 Kč, 

schvaluje střednědobý výhled rozpočtu Města Ţlutice na 

roky 2022 - 2023 dle návrhu předloţeného Městským 

úřadem Ţlutice, 

projednalo a bere na vědomí Petici občanů města Ţluti-

ce proti domu Pod Strání 468, 

schvaluje Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu 

města Ţlutice v oblasti kultury, sportu a společenského 

ţivota ve znění podle předloţeného návrhu s účinností od 

1. 1. 2021, 

vyhlašuje Program pro poskytování dotací z rozpočtu 

města Ţlutice v oblasti kultury, sportu a společenského 

ţivota pro rok 2021 se lhůtou přijímání ţádostí od 28. 

ledna 2021 do 1. března 2021, 

schvaluje zápis do městské kroniky za období od září 

2019 do října 2020 podle návrhu kronikářky paní Kamily 

Neckářové, 

bere na vědomí zápis z 10. jednání Komise pro památky 

a 19. jednání Komise pro bydlení, 

schvaluje znění dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 

30. 6. 2020 k zakázce: „Parkovací stání v ulici Vítěz-

ná“, kterým se navyšuje cena díla o vícepráce v částce 

19.594 Kč bez DPH, 

schvaluje podání ţádosti o dotaci „Skatepark Ţlutice― 

z podprogramu MMR, Podpora obnovy a rozvoje venko-

va pro rok 2021, dotační titul H - Podpora budování a 

obnovy míst aktivního a pasivního odpočinku a souhlasí 

se závazkem finanční spoluúčasti z rozpočtu města 2021, 

schvaluje podání ţádosti o dotaci „Oprava povrchu míst-

ních komunikací v lokalitě Ke Hřbitovu― do aktuálně 

otevřeného DT 117d8220A Podpora obnovy místních 

komunikací z MMR a souhlasí se závazkem finanční 

spoluúčasti z rozpočtu města 2021. 

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

          Z jednání zastupitelstva města 

 Upozornění městské knihovny 

V lednu 2021 bude probíhat v knihovně revize knih. Z tohoto důvodu bude knihovna patrně po celý měsíc 

zavřená. Termín vrácení vypůjčených knih bude  automaticky prodlouţen. 

Děkujeme za pochopení. 

Lenka Skačanová 



Lékaři pomáhají Česku  

Nadpis tohoto článku je názvem iniciativy, která má za 
úkol pomoci řešit těţkou situaci naší země ohledně pan-
demie Covid 19. Mnozí ambulantní lékaři v České re-
publice se rozhodli podílet na plošném testování obyva-
tel pomocí antigenních testů. Přidala se i naše ordinace. 
Co to znamená? 
Člověk, který je infekční a můţe ostatní nakazit, nemusí 
mít ţádné příznaky. Výtěrem z nosu se dá jednoduchým 
testem během 15 minut zjistit, zda je člověk pro své 
okolí nebezpečný, a předejít tak dalším kontaktům a 
přenosu infekce. Testování je primárně určené pro naše 
registrované pacienty a jejich rodiny, kteří mohou test 
dobrovolně absolvovat při běţné prohlídce nebo ošetře-
ní. Protoţe bychom rádi pomohli i ostatním, budeme po 

předchozí domluvě testovat kaţdého, kdo bude mít zá-
jem.  
Objednávky přijímáme na telefonním čísle 774 667 027. 
Testovat budeme v naší ordinaci (Zdravotní středisko, 
Nádraţní 322, Ţlutice) kaţdé úterý a čtvrtek od 12.00 – 
13.00 a jindy po telefonické domluvě. Toto je nutné z 
organizačních a hygienických důvodů. 
Testování hradí zdravotní pojišťovny. V případě pozitiv-
ního výsledku bude pacientovi doporučen potvrzovací 
odběr a PCR test (stěr se vyšetřuje v laboratoři, nejblíţ v 
Karlových Varech).  
Věřím, ţe se na testování dostavíte s pozitivní náladou a 
odcházet budete s negativním výsledkem. 

Na shledanou se těší MUDr. Hana Hnyková 

Policisté Karlovarského kraje radí:                                                                        

Buďte vidět 

Zimní období je specifické nejen změnou teplot, ale i 
tím, ţe se později rozednívá a brzy stmívá. Proto by měli 
být opatrní, zejména nejzranitelnější účastníci silničního 
provozu, kterými jsou chodci a cyklisté. 
  
Vidět a být viděn je základní pravidlo bezpečnosti na 
silnicích, které platí pro všechny účastníky provozu. Za 
sníţené viditelnosti toto pravidlo platí dvojnásob, proto 
buďte vidět i vy a pouţívejte reflexní prvky, které ve 
světlech projíţdějících vozidel výrazně září. Kdyţ bude-
te vidět na dostatečnou vzdálenost, řidiči mohou včas 
zareagovat, a předejít tak střetu s tragickými následky. 
  
Na uţití reflexních prvků myslí i zákon č. 361/2000 Sb. 
o provozu na pozemních komunikacích, který chodcům 
stanovuje, ţe reflexní prvek umístěný na viditelném mís-
tě musí mít kaţdý chodec, který se bude za sníţené vidi-
telnosti pohybovat po pozemní komunikaci, na níţ není 
chodník ani veřejné osvětlení. Za nesplnění této povin-
nosti lze chodci uloţit pokutu aţ do výše 2000 korun. 
  
Při sníţené viditelnosti noste oblečení jasných barev, 
abyste byli lépe vidět v šeru, ve tmě či za mlhy. Vhod-
ným pouţíváním reflexních prvků lze zabránit střetu 

chodce s vozidlem. Dnes je moţné pořídit si mimo re-
flexních pásek či vest i mnoho přívěšků, nášivek či dal-
ších reflexních doplňků. Reflexní doplňky doporučuje-
me umístit viditelně, zejména na končetiny směrem do 
komunikace. Chodec musí být viditelný pro ostatní 
účastníky provozu ze všech stran, tedy zepředu i zezadu. 
  
Řadou testů bylo prokázáno, ţe pohybuje-li se na po-
zemní komunikaci chodec v tmavém oblečení, je pro 
řidiče přijíţdějícího vozidla viditelný na pouhých 18 
metrů, v bílém oblečení je viditelný jiţ na 55 m a pokud 
je jeho oděv doplněn reflexním označením, vidí jej řidič 
na 200 m, coţ je dostatečná vzdálenost pro bezpečné 
manévrování. 
  
Chodci by tedy měli vţdy pamatovat na to, ţe ţádný 
řidič nedokáţe zastavit vozidlo, pokud chodce zahlédne 
na poslední chvíli anebo pokud mu někdo náhle vstoupí 
nebo vběhne do jízdní dráhy. 
 
nprap. Mgr. Věra Hnátková 
oddělení tisku a prevence Krajského ředitelství policie 
Karlovarského kraje 



 

 

PODĚKOVÁNÍ 

Touto cestou bychom chtěli poděkovat zásahové jednotce SDH Ţlutice za profesionální pomoc při pokusu 
o záchranu ţivota Petra Zemana a následné kamarádské poslední rozloučení s ním. 

Manţelka Jarmila s dcerou  
--------------------------------------------------------------—————————————————————— 
Velké poděkování patří také firmě pana Kincelmana za vkusnou a stylovou květinovou výzdobu při po-
sledním rozloučení. 

Rodina Zemanova a Veselých 

VZPOMÍNÁME... 

6. ledna uplynou 4 roky, kdy nás opustil milovaný manţel, tatínek a dědeček Václav 
Bobek. S bolestí v srdci stále vzpomínají manţelka Anna, děti a vnoučata.                                                 
—————————————————————————————————— 

22. ledna to bude jiţ 12 let, co zemřel pan Vladimír Pilný. Stále vzpomíná manţelka, 
děti a celá rodina Pilných. 

          I N Z E R C E 

 
Sháním starší přenosné rádio GRUNDIK ELITE BOY z roku 1968. Tel.: 728 448 747 



Ţáci Střední lesnické školy Ţlutice vyhráli fotosoutěţ 

V měsíci říjnu vyhlásila firma Husqvar-

na Česko fotosoutěţ, která byla určena 

ţákům lesnických škol. Téma fotosoutě-

ţe byla fotografie z výuky, kde ţáci po-

uţívají nějakou pomůcku nebo vybavení 

od společnosti Husqvarna. Ani ţáci 

Střední lesnické školy Ţlutice nelenili a 

zaslali do soutěţe několik fotografií. A 

to se vyplatilo, pánové ze třídy 3.M obo-

ru Lesní mechanizátor tuto fotosoutěţ 

vyhráli. Velice jim gratulujeme. 

Radka Stolariková, ředitelka SLŠ Žlutice 

Modernizace učebních pomůcek na Střední lesnické škole Ţlutice, p.o. 

S velkou pýchou vám představujeme naše no-

vé učební pomůcky.  

Prostřednictvím podpory Karlovarského kraje 

a projektu IKAP II, jsme mohli pro potřeby 

výuky zakoupit elektronickou registrační prů-

měrku DPII s plným příslušenstvím a lasero-

vým výškoměrem VERTEX LASER GEO, 

vše od švédské společnosti Haglöf Sweden 

AB. Toto specifické zařízení slouţí pro terénní 

měření dříví. Změřené hodnoty i další vloţené 

informace ukládá do vlastní interní paměti. 

Tyto datové soubory pak zařízení zpracovává 

a dokáţe je transportovat do PC k dalšímu vy-

uţití. Za distribuci měřičské soupravy a škole-

ní děkujeme Ing. Vilému Urbánkovi. Učební 

pomůcka s příslušenstvím patří k ojedinělému 

vybavení mezi lesnickými školami a stane se 

nezbytnou součástí výuky.  

Pedagogové připravují ţáky oboru Lesní me-

chanizátor nejen k závěrečným zkouškám, ale 

i pro jejich budoucí povolání. Nyní pracují 

s novou pomůckou, kterou vyuţívají při kácení 

stromů, a to s hydraulickým klínem. 

Naši absolventi tak budou lépe připraveni do 

praxe.  

 

Děkujeme Karlovarskému kraji a celému týmu 

IKAP II za podporu. 

 

Radka Stolariková, ředitelka SLŠ Žlutice 



          Ţáci Střední lesnické školy Ţlutice oboru Zahradník mají napilno 

Jak jste jiţ mohli zaregistrovat, Střední lesnická škola 
Ţlutice po sloučení s SOU Touţim přesunula odbornou 
výuku ţáků oboru Zahradník a Zahradnické práce do 
Ţlutic. A právě v tento adventní čas mají ţáci napilno 
nejenom při aranţování a výzdobě školy, ale i s přípra-
vou adventních věnců a vánočních dekorací pro veřej-
nost. Hotové výrobky připravují k prodeji a poté prodá-
vají v rámci produktivní činnosti školy.  

A aby nevyšli ţáci ze cviku, uspořádala Střední lesnická 
škola Ţlutice 1. ročník soutěţe ve vánočním aranţování. 
Nejlepší aranţmá vyhotovil Šimon Řeřicha. Druhé místo 
obsadil David Čejka a třetí místo vybojovala Nikola 
Mašková. Blahopřejeme a těšíme se na další ročník. 

Radka Stolariková, ředitelka SLŠ Žlutice 

S patřičnou pýchou vám všem představu-

jeme náš nový hmyzí domeček, který byl 

umístěn v areálu Střední lesnické školy 

Ţlutice. Hmyzí domeček vyráběli ţáci 

krouţku ,,Pracujeme se dřevem―, který 

vznikl za podpory Karlovarského kraje v 

rámci projektu IKAP I. Pod taktovkou  

Ing. Milana Fořta se v tomto krouţku 

ţáci naučí základům zpracování a opra-

cování dřeva a výrobu jednodušších dře-

věných předmětů a staveb. Děkujeme 

ţákům Václavu Zdanovcovi a Martinu 

Šenkovi za zkrášlení našeho areálu a tě-

šíme se na jejich další společná díla. 

Radka Stolariková, ředitelka SLŠ Žlutice 

První výrobek ţáků krouţku ,,Pracujeme se dřevem“ SLŠ Ţlutice 



Kaňka 1 



Kaňka 2 



Advent byl ve Ţluticích zahájen netradičně 

Vzhledem k pandemické situaci v zemi nemohly letos proběhnout 
tradiční a občany velmi oblíbené akce spojené se zahájením ad-
ventu. Město tak muselo vše řešit jinak. 

Například rozsvícení vánočního stromu na Velkém náměstí muse-
lo proběhnout bez shromaţďování občanů. Ti se během odpoledne 
a večera v malých skupinkách postupně u stromu prostřídali. Dě-
tem bylo rozdáváno cukroví, zahráli i trubači z místní lesnické 
školy, děti si pouštěly lodičky. 

Nezapomnělo se ani na občany ţlutických 
vesnic. Ty objeli řádně vystrojení zástupci 
města, převlečení za vánoční stromeček 
(starosta) a anděly (dámy Adámková a Ska-
čanová). V našich vsích obešla kouzelná 
trojice všechna stavení, aby popřála obča-
nům hezké svátky a pohostila je cukrovím. 



I za ztíţených podmínek se nezapomnělo ani na děti. Mikuláš s čerty a anděly obešel v sobotu 5. prosince celé město 
dle zveřejněného harmonogramu. Děti na ně po celé trase vzorně čekaly, aby přednesly tradiční básničky a byly od-
měněny cukrovím a pamlsky. Velké poděkování patří restauraci a penzionu Harmonie, Zámecké restauraci, restaura-
ci Nad Hradbami a pivnici Nádraţí za napečené cukroví. 

Alena Adámková, Jaromír Břehový, foto Jan Borecký 



Ţlutický zpravodaj, tiskovina Města Ţlutic. MK ČR E12306 Ročník XLVI. 
Nákladem 1080 ks tiskne tiskárna AZUS Březová. Distribuce zdarma. 

 
Šéfredaktor: Jaromír Břehový  

Jazyková korektura: Mgr. Petra Janouškovcová, Mgr. Ivana Strejčková 
 

Do lednového čísla Ţlutického zpravodaje přispěli Václav Slavík, Věra Hnátková, Jaromír Břehový,  

Alena Adámková, Hana Hnyková, Lenka Skačanová, Radka Stolariková a Zdeněk Petřík. 

                                        Všem přispěvatelům za zaslané materiály děkujeme! 

 
Příspěvky do únorového čísla  nám, prosím, zasílejte do 20. ledna 2021, 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 


