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Možná vás zajímá…
Letní měsíce na radnici rozhodně nebyly, navzdory čerpání dovolených, ţádným odpočinkovým časem. Událo
se toho poměrně hodně. Rozběhla se minule zmiňovaná
oprava silnice na hřbitov. Se zhotovitelem bylo domluveno, ţe silnice zůstane vţdy po pracovní době s opatrností
průjezdná. První týden v září je ale nutné celou cestu
z technologických důvodů uzavřít. Prosím respektujte
v tuto dobu dopravní značení. I kdyţ se vám bude zdát,
ţe se na cestě nepracuje, důvod to má. Na konci září by
měla cesta být hotová. Stavbaři se pak přesunou na zhotovení parkovacích míst, průjezd ale uţ bude volný.
Rádi bychom co nejdříve dokončili parkovací plochu
v Mlýnské. Čekáme na dodání betonových prefabrikátů,
bohuţel dodací lhůty jsou nyní naprosto tragické a počítají se na měsíce …
Červnovým propadem sklepa na Velkém náměstí se samozřejmě zabýváme také. Díru posoudili památkáři, statici i odborníci na geologii. Na stole konečně leţí nabídka na odbornou sanaci, odhadem půl milionu Kč. Ovšem
s velikými otazníky, takţe náklady se mohou vyšplhat
i na dvojnásobek. Vedle toho běţí pojistná událost
a právní rozbor, kdo ponese náklady a na čím majetku
vznikla škoda. Nic jednoduchého. Sám nedokáţu odhadnout, jak se záleţitost vyvine.
Informoval jsem vás o podání ţádosti o dotaci na rekonstrukci školní kuchyně v ZŠ. Bohuţel tato ţádost
z důvodu nedostatku peněz neuspěla a skončila
v zásobníku projektů. Dopracujeme tedy projektovou
dokumentaci a pokusíme se
shánět finance jinde. ´
Úspěšně jsme ale dopadli
s rekonstrukcí Nádraţní ulice –
2. etapa. Povedlo získat 1,5
mil. Kč a opravena bude ještě
letos. Zakázku vyhrála Krajská
správa a údrţba silnic KK. Ještě je potřeba výběr potvrdit
zářijovým zastupitelstvem.
Před dokončením je ordinace
zubního lékaře v DPS a pan
doktor Kolesa počítá se zahájením provozu v září.
Svého chodníku před domem
se dočkali obyvatelé „starého―
Ţiţkova. Komunikace bude ze
zámkové dlaţby a realizujeme
ji svými lidmi a technikou.
Údrţbu zeleně se povedlo
po určitých problémech zvládnout. S nynějším stavem můţeme být spokojeni. Ani jsem
netušil, jak zbytečně ţhavým
tématem se můţe stát J.
Z drobných oprav jste jistě
zaregistrovali parkovací stání
na Příkopech, nové veřejné
osvětlení za hřištěm, opravy
cest recyklátem ke Kortusáku

a Na Výsluní, výměnu některých odpadkových košů nebo dokončení oprav amfiteátru.
Byly dokončeny opravy a vybavení chatek v autokempu.
Chatky si jiţ lze pronajmout, nicméně chceme vše naplno připravit na příští sezónu i s rezervačním systémem
a dalšími sluţbami pro návštěvníky. Cena za 1 chatku
pro 4 osoby bude 1.300 Kč/noc. Za přípravu děkuji hlavně Aleně Adámkové a Lence Skačanové.
Jsem rád, ţe si občané našli cestu do nového sběrného
dvora. Děkuji, ţe dbáte pokynů obsluhy a ţe do dvora
přiváţíte odpad, se kterým se dá jednoduše dál manipulovat a třídit. Vlastní náklad je třeba uţ doma přetřídit
a nejlépe po jednotlivých komoditách do dvora přivézt.
Jsme povinni kaţdou sloţku váţit a evidovat. Vozík naloţený směsí všeho moţného je odsouzen skončit
na skládce za drahé peníze.
Rád bych také všechny pozval na oslavy 150. let zaloţení
hasičského sboru ve Ţluticích. Původně se měly oslavy
konat vloni. Snad se to letos, 11. září na Velkém náměstí,
konečně povede. Podrobnosti najdete na jiném místě
zpravodaje. Druhá pozvánka je na tradiční Svatováclavskou pouť v Protivci s posezením pro poutníky. Koná
se 28. září v 11:00 hod. v kapli na návsi. Těším se
na shledání.
A na závěr přeji všem pedagogům a školním dětem
co neúspěšnější vstup do nového školního roku.
Václav Slavík - starosta města

Z jednání zastupitelstva města
Výpis některých usnesení 27. zasedání Zastupitelstva
města Žlutice
Termín a místo konání: pondělí 28. června 2021
od 18 hodin v v sále Muzea na adrese Velké náměstí 1,
Ţlutice.
Zastupitelstvo města Žlutice
schvaluje ve funkci valné hromady společnosti Technické sluţby Ţlutice s.r.o. pro tuto společnost nákup pásového bagru za cenu max. 700 000 Kč bez DPH a za podmínky provedení poptávkového řízení,
schvaluje poskytnutí peněţního daru na obnovu obce
Stebno, část města Kryry, postiţené ţivelnou pohromou
ve výši 150.000 Kč a pověřuje starostu města Ţlutice
Mgr. Bc. Václava Slavíka podpisem příslušné darovací
smlouvy,
schvaluje prodej nově vznikající p. p. č. 184/4 o výměře
481 m2 a p. č. st. 226/6 o výměře 313 m2 dle geometrického plánu č. 948-46/2021 za cenu ve výši 272 Kč/m2
a náklady související s převodem panu Jiřímu Sückerovi
a pověřuje starostu Mgr. Bc. Václava Slavíka podpisem
kupní smlouvy. Podmínkou je zahájení stavby pro trvalé
bydlení do 3 let a kolaudace této stavby do 5 let od podpisu kupní smlouvy,
schvaluje rozpočtové opatření č. 6/2021/ZM ve znění
podle návrhu předloţeného Městským úřadem Ţlutice,
vybírá, na základě doporučení výběrové komise, vítězného uchazeče výběrového řízení na akci „Oprava povrchu místních komunikací v lokalitě Ke Hřbitovu, Ţlutice― společnost GRACCULUS s.r.o., IČ: 01496735
za nabídkovou cenu 1.715.733,84 Kč vč. DPH a pověřuje
starostu města podpisem smlouvy o dílo,
vybírá, na základě doporučení výběrové komise, vítězného uchazeče výběrového řízení na akci „Skatepark
Ţlutice― společnost JF Construction s.r.o., IČ: 08639884
za nabídkovou cenu 2.356.929,96 Kč vč. DPH a pověřuje
starostu města podpisem smlouvy o dílo,
schvaluje poskytnutí dotace ve výši 101 000,- Kč Římskokatolické farnosti Ţlutice (IČO 47699248) na akci:

Chceme mít svou ulici
hezčí?
Jistěţe ano, zvláště kdyţ pro to jsme ochotni
něco udělat, jako například obyvatelé domu
v Poděbradově 379 a 380. Opravdu hezké.
Text a foto Jaromír Břehový

―Dokončení restaurování balustrády na kůru v kostele sv.
Petra a Pavla ve Ţluticích― a pověřuje starostu města
Václava Slavíka podpisem příslušné veřejnoprávní
smlouvy. (Dotace ve stejné výši byla poskytnuta městu
ze státního rozpočtu v rámci Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových
zón),
schvaluje Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu
města Žlutice v oblasti kultury, sportu a společenského života ve znění podle předloţeného návrhu
s účinností od 28. 6. 2021,
vyhlašuje Program pro poskytování dotací z rozpočtu
města Žlutice v oblasti kultury, sportu a společenského života pro rok 2021 se lhůtou přijímání ţádostí
od 29. července 2021 do 30. srpna 2021,
bere na vědomí zápis z 8. jednání Komise pro kulturu,
sport a volný čas, 13. jednání Komise pro památky a zápis ze 14. jednání Komise pro oblast sociální a bezpečnost,
schvaluje poskytnutí bezúročné půjčky SH ČMS - Sboru dobrovolných hasičů Ţlutice ve výši 300 000,- Kč
na předfinancování dotačního projektu z Programu Euregia Egrensis „150. výročí Sboru dobrovolných hasičů
Ţlutice― a pověřuje místostarostu Ladislava Koutného
podpisem smlouvy o zápůjčce dle předloţeného návrhu,
bere na vědomí zápis a usnesení z jednání valné hromady SKLÁDKA VRBIČKA s.r.o. (IČO: 477 81 131)
ze dne 10. 6. 2021,
schvaluje Plán rozvoje sportu města Ţlutice na rok 20212027,
schvaluje podání ţádosti "Oprava tribuny TJ Sokol Ţlutice" do výzvy Kabina 2021 z programu č. 16251 Národní sportovní agentury a prohlašuje, ţe má zajištěnou povinnou finanční spoluúčast ve výši min. 20 % celkových
nákladů.
Mgr. Bc. Václav Slavík, starosta města
Ladislav Koutný, místostarosta města

Výročí 600 let od bitvy na Vladaři

(pozvánka)

Jestli v listopadu roku 1421 na Vladaři nějaká bitva
vlastně vůbec byla, to se uţ asi nikdy nedozvíme.
Nicméně se v literatuře uvádí, ţe Jan Ţiţka zde úspěšně
unikl svým pronásledovatelům, vojskům plzeňského
landfrýdu a šlechtice Jindřicha z Plavna. Nemusíme mít
úplně přesné údaje k tomu, abychom si tuto událost připomněli. A tak to uděláme!
Zveme vás do areálu dětského tábora pod Vladařem, kde
dne 25. 9.2021 ve 14.00 hod. proběhne zahájení slavnosti. Nejříve nás Mgr. Jiří Klsák, známý archeolog, krátce
seznámí s tím, jak to asi tehdy na Vladaři skutečně bylo.
A pak Pouliční divadlo Viktora Braunreitera sehraje
představení o tom, jak to tehdy na Vladaři určitě nebylo.

A jak znám Viktora, mohu vám slíbit, ţe se pobavíte.
Po skončení divadla se zájemci odeberou na vrchol Vladaře, kde přibliţně v 15.30 hod. odslouţí společnou mši
pod širým nebem plzenští pánové biskupové Tomáš Holub (církev římsko-katolická) a Filip Štojdl (církev československá husitská).
Nenechte si ujít tento výjimečný záţitek a zapište si
do kalendářů 25. 9. 2021!
Akci pořádá Město Ţlutice a Spolek okrašlovací Vladař
za finanční podpory Karlovarského kraje.
Za organizační tým MUDr. Hana Hnyková

Policisté Karlovarského kraje radí: Pozor na děti i po prázdninách
KARLOVARSKÝ KRAJ - Děti se vracejí zpět do školních lavic.
Ačkoli byl letošní školní rok prokládán spoustou volna,
oficiální prázdniny měly děti jako vţdy v měsících červenec a srpen. Po dvou měsících se tedy jako obvykle
děti vrátily do školních lavic, a díky tomu se tak i zvýšila různá rizika. Tato rizika lze spatřovat nejen
v silničním provozu, ale také v rámci vlastní bezpečnosti
dětí. Zejména ty nejmladší by rodiče měli poučit
o správném chování v silničním provozu – upozornit
na rozhlíţení se na přechodech pro chodce, nevstupování do vozovky bez dostatečné kontroly prostoru apod.
V případě prvních tříd by rodiče měli pečlivě zváţit doprovod svého potomka do školy, která je pro něj nová,
aby tak mohli předejít případnému neštěstí. Dětem, které
do školy chodí samy, je dobré ukázat bezpečnou cestu.
Ta nemusí být nutně ta nejkratší, zato by měla být co
nejbezpečnější. Dítě, které se samo pohybuje v silničním
provozu, by mělo znát význam dopravních značek a mělo by vědět, jak správně přecházet komunikaci. Na místě
je také zajištění reflexních prvků jak na oblečení dětí,
tak na jejich školních taškách, neboť se s přibývajícími
dny začíná rozednívat čím dál později a navíc nastává
období podzimních mlhavých rán, která viditelnost
chodců v provozu ještě ztěţují.
Policisté Karlovarského kraje se proto obrací nejen

na rodiče, ale i na ostatní účastníky provozu s ţádostí
o dbání zvýšené opatrnosti, zejména v blízkosti školských zařízení a přechodů pro chodce. V případě, ţe
rodiče své děti do škol vozí autem, měli by je ve vozidlech vozit řádně připoutané v autosedačkách. Také by
měli myslet na to, ţe mají děti vysazovat a nabírat
na straně chodníku, nikoliv ze silnice.
Přestoţe policisté budou nadále dodrţovat zvýšený dohled u školských zařízení a na přechodech pro chodce,
a to ve zvýšené míře zejména na začátku školního roku i
v souvislosti s celorepublikovým projektem „Zebra se
za tebe nerozhlédne―, je i ze strany rodičů nutné děti
poučit nejen v oblasti dopravy, ale také o jednání
s cizími lidmi. Především, aby s cizími lidmi nikam neodcházely a pokud to není nutné, aby s cizími lidmi ani
nehovořily.
Na závěr bychom vám všem chtěli popřát úspěšný vstup
do nového školního roku bez nehod a jiných nepříjemností.
prap. Mgr. Lucie Machalová, mjr. Bc. Kateřina Krejčí
Oddělení tisku a prevence Krajského ředitelství policie
Karlovarského kraje

NOVÝ POZDRAV ZE ŽLUTICKÉ FARY
Milí přátelé!
V letošním roce proběhly v plzeňské diecézi velké personální změny. Na neděli Dobrého pastýře 25. dubna
se o tom četl v kostelích pastýřský list. 19. 6. byl pro naši
diecézi vysvěcen jen jeden kněz a další jsou zatím bohuţel v nedohlednu. Díky Bohu nabídli pomoc kněţí
z jiných řádů a diecézí. Otec biskup po poradě s kněţími
udělal proto 26 změn a jedna změna se dotkla i Ţlutic.
P. Petr Řezáč mezi vámi působil 20 let, a proto mu jako
jeho nástupce i touto cestou děkuji za jeho dosavadní
sluţbu. Ať mu Pán ţehná na novém působišti! Přáním
biskupa je, aby kněţí na farách nezůstali osamoceni. Proto jsme jako misijní kněţí přijali nabídku pastorace
ve farnosti Ţlutice jako tým. Dovolte, abychom se vám
krátce představili. P. Pavel Kavec (*2. 11. 1963, Rajec,
okr. Ţilina, SK). Mám staršího bratra a mladší sestru. Po
maturitě na gymnáziu jsem 2 roky slouţil v čs. armádě.
Po ukončení sluţby jsem studoval na CMBF UK
(Cyrilometodějská bohoslovecká fakulta University Komenského) v Bratislavě. Kněţské svěcení jsem přijal
v Banské Bystřici 17. 6. 1990. Místa mého působení byla
v diecézích: Nitra, Banská Bystrica, Spiš, Olomouc, Bratislava a od roku 2018 Plzeň. Br. Jozef Števica
(*5. 2.1956, Norovce, okr. Topoľčany, SK) – není knězem, ale řeholním bratrem (zkr. br. nebo fr.). Je mým
pomocníkem na pastoračních cestách. Civilním povoláním je knihař. Má ještě 4 sourozence. Jeden z jeho bratří
je knězem v litoměřické diecézi.
Patříme do Misijní společnosti, kterou v roce 1625 zaloţil sv. Vincent de Paul. Lidé nás znají pod jménem

„vincentini― nebo lidově „lazaristé.― Centrem naší provincie je Bratislava – Ruţinov, kde je ústřední dům
a vedení Slovenské provincie. Generální představený
sídlí v Římě. Posláním Misijní společnosti je moderování
lidových misií, duchovních obnov a pomoc pastoračním
kněţím. V České republice máme naše spolubratry
v Lošticích a v Dobrušce. Na Slovensku v Bratislavě,
Banské Bystrici, v Bijacovcích a v Lučenci. Na Hondurasu ve Střední Americe působí tři naši bratři misionáři
ve farnosti Sangrelaya. Náš tým na podzim podpoří
z Bratislavy P. Bohumír Ďungel. S bratrem Josefem jsme
v průběhu let 2018 – 2021 v různých farnostech zastupovali kněze, kteří se pak mohli uvolnit a nabrat druhý
dech. Od 1. srpna nás otec biskup v rámci změn poprosil
o duchovní správu farnosti Ţlutice. Dovolím si citovat
z jeho listu: “Sestry a bratři, obracím se na Vás
s prosbou, abyste kněze, kteří se budou stěhovat, podpořili a byli jim podle svých možností nablízku. Změna působiště není jednoduchá. Když si pomáháme a snažíme se
být empatičtí, rosteme do hloubky…“ Proto se i touto
formou na počátku našeho působení představujeme
a přejeme si, aby v další době rostly dobré vztahy v naší
velké rodině ve Ţluticích a okolí. Těšíme se na spolupráci v různých rovinách, které nám ţivot přinese. Děkujeme panu starostovi Václavu Slavíkovi a členům městského zastupitelstva za „první pomoc― při startu od 1. srpna
2021. S úctou a přáním všeho dobrého pro Vás všechny
P. Pavel a br. Josef
Kontakt: P. Pavel: 723 723 728

Potřebuje vaše tělo rehabilitaci?
Chátrající tělesné schránky, choroby a potřeba odborné
péče nás společně s manţelkou zavedly do rehabilitačního střediska v Hradební ulici ve Ţluticích (Rehabilitace,
Alena Ungrová, DiS., IČO 73700185). Netuším, zda
všichni místní občané o existenci tohoto zařízení vědí,
ale my jej rozhodně doporučujeme, tím spíše, ţe takové
ne všechny obce našeho typu mají. Rozhodně všem potřebným také ušetří několikanásobnou cestu do Touţimi
či Karlových Varů. Kaţdému, kdo toto středisko po doporučení lékaře (ale i bez něho) navštíví, se zde dostane
nejen odborné péče, ale i pohody příjemného prostředí
a také třeba laskavého popovídání o všem, co souvisí

s nápravou naší tělesné schránky. Poskytují zde elektroléčbu, léčbu magnetem, ultrazvukem a laserem, reflexní
masáţe, tělocvik, zahřívání parafínem a další. Sluţby
pod vedením paní Blanky Kabešové a její kolegyně
Ve roniky Kriegerové lze absolvovat nejen na základě
lékařského předpisu, ale také soukromě. Lze si je předplatit formou poukázky jak pro vlastní osobu, tak například jako dárek pro své blízké. Vřele doporučujeme
a touto cestou děkujeme za opravdu mimořádnou péči.
Manţelé Břehovi

Vážení přátelé lidové zábavy!
Děkujeme vám, ţe jste se zúčastnili našeho letošního
Biojarmarku Verušice, jiţ čtrnáctého v pořadí. Děkujeme
vám především proto, ţe jste se nebáli v této, pro obyčejného člověka nepřehledné době, přijít mezi nás. Doufám,
ţe jste si u stánků koupili něco pro radost i něco dobrého

k snědku a ţe se Vám líbil letošní program - šermířské
vystoupení, které bylo určeno především dětem, vystoupení flašinetářky i večerní hudební vystoupení a doufám,
ţe příště opět přijdete. Jménem všech pořadatelů
Ivana Pánková

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ VE ŽLUTICÍCH
Léto bylo ve znamení vyvrcholení republikových soutěţí v poţárním sportu. Úspěchy členů našeho sboru byly

letos mimořádné, a to především účastí tří druţstev na
Mistrovství České republiky (MČR).

26. a 27. června MČR starší žáci
Soutěţ proběhla v Jihlavě a to znamenalo pro celý náš
tým dlouhé cestování. Výprava vyrazila jiţ v pátek, aby
byl čas na cestu, ubytování a krátký trénink před dvoudenní soutěţí. Atmosféra na závodě byla strhující. O to
větší radost byla, kdyţ se druţstvo našich holek umístilo

absolvování všech disciplín na šestém místě
v konkurenci z celé republiky. A ta byla obrovská a výkony druţstev velmi vyrovnané.

3. července MČR dorostenci
Tentokrát se mladí sportovci s realizačním týmem vypravili do Zábřehu. Čekalo je opět náročné cestování
a přípravy. Naše druţstvo bylo doplněno o dvě stálice
hasičského sportu z SDH Dalovice. Holky podaly velmi

vyrovnané a bojovné výkony a to znamenalo celkové
vynikající osmé místo v republikové konkurenci.

8. srpna MČR ženy
A poslední republikovou soutěţí, kde měli zastoupení
naši sportovci, bylo MČR v poţárním sportu ţen a
muţů, které se konalo v Hradci Králové. Druţstvo našich ţen vyrazilo na soutěţ s početnou skupinou fanouš-

ků ze Ţlutic. Opět všechny čekala úţasná atmosféra republikové soutěţe. Holkám bohuţel při soutěţi nevyšlo
všechno tak, jak chtěly a umístily se v celkovém pořadí
na 28. místě.

Dovolte mi poděkovat trenérům za jejich mimořádné
nasazení v letošní sezóně, která byla pro ně velmi náročná.

Gratuluji našim holkám ke sportovním úspěchům.
A všem děkuji za reprezentaci našeho SDH a města Ţlutice.
Jaromír Fejt, jednatel SDH Žlutice

Tisková zpráva Českého svazu ochránců přírody
(ČR, 4. 8. 2021) Celosvětový úklidový den 18. září se
kvapem blíží! Český svaz ochránců přírody vybízí
dobrovolníky, aby si své úklidy zaregistrovali už
nyní. V registraci na stránce www.uklidmesvet.cz si
totiž mohou požádat o pytle a rukavice, kterých je
omezené množství. Žádanka o materiál k úklidu
končí 1. září!
Začátkem srpna znovu přišel čas vyhlásit podzimní pokračování české verze celosvětové kampaně „Ukliďme
svět―. Letos půjde jiţ o 28. ročník! A je vidět, ţe tato
mezinárodní akce se pevně uchytila v povědomí českých ochránců přírody i dalších dobrovolníků z řad veřejnosti. Navíc s nemalým podílem ţáků základních, ale
i mateřských škol.
„Jen tento rok bylo k dnešnímu dni po Česku zorganizováno přes 396 úklidových akcí. Na úklidu se podílelo
na 11 400 dobrovolníků a doufáme, že s podzimním
termínem toto číslo výrazně vzroste,“ říká Veronika
Andrlová, která v Českém svazu ochránců přírody pracuje jako koordinátorka kampaně.

Do kampaně se po celé České republice můţe zapojit
kdokoliv, a to buď zorganizováním vlastní akc anebo
účastí na akci vyhlášené v okolí. Pokud si chtějí lidé
organizovat akci sami, je zapotřebí, aby se přihlásili
prostřednictvím
webového
formuláře
na www.uklidmesvet.cz.
Ochránci přírody úklidové akce podpoří pytli a rukavicemi a detaily zveřejní na internetových stránkách
a aktualizované „úklidové― mapě. Tu mohou vyuţít
další dobrovolníci, kteří budou hledat organizované
úklidy ve svém okolí.
A stejně jako vţdy i na podzim budou úklidy provázet
tematické soutěţe, které budou zpestřením celé kampaně. Lidé budou mít za úkol posílat fotografie či videa.
Podrobnosti o soutěţích budou ochránci přírody pravidelně zveřejňovat na stránkách www.uklidmesvet.cz.
„Máme radost, že se akce každým rokem rozrůstá
a děkujeme všem dobrovolníkům za účast i propagaci
kampaně. Bez nich by to opravdu nešlo,“ říká na závěr
Veronika Andrlová. Kontakt: Veronika Andrlová,
tel.: 773 198 015, nfo@csop.cz

Prázdninová fotoohlédnutí (foto a text Jaromír Břehový)

Nová parkovací plocha v ulici Na Příkopech.

Oblíbené ţlutické nákupní středisko Vladař bylo oděno do nového hávu. A věru mu to sluší …

Fotografie propadu sklepa na Velkém
náměstí . I taková překvapení nám
připravuje historie.

PODĚKOVÁNÍ
Rádi bychom touto cestou chtěli poděkovat panu Martinu Benešovi za krásné lavičky u domů
v nádraţní ulici č.p. 308 a 312.
Obyvatelé domů .

VZPOMÍNÁME
KDO BYL MILOVÁN, NEBUDE ZAPOMENUT
22. srpna 2021 jsme vzpomněli 1. výročí od úmrtí pana
VLADIMÍRA KOPA. S láskou a bolestí v srdcích stále
vzpominají: maminka, sestra, ţena, dcera a syn
s rodinami.

BLAHOPŘÁNÍ
Naše maminka, babička, prababička a kamarádka Růţena
Černá oslaví 13. září 2021 krásné 80. narozeniny.
Přejeme jí mnoho dalších šťastných let proţitých v kruhu své
rodiny a přátel. Ať jí stále slouţí zdraví, chutná pivo a neopouští ji její obdivuhodný elán.
Rodina a kamarádi ze zahrádky

Soutěž historických vozidel 7.8. 2021.
Trasa soutěţe vedla městy v naší oblasti. Snímek z občerstvení ve Ţluticích. (Foto J. Borecký)

INZERCE

Prodej slepiček
Drůbeţ Červený Hrádek prodává slepičky Tetra hnědá, Dominant ve všech barvách, Green
Shell—typu Araukana, Dark Shell—typu Maranska. Stáří 16 - 20 týdnů, 185-229,- Kč/ ks.
Ţlutice – u kina – 18. 9. 2021 – 15.30 hod. Info: Po - Pá 9.00 - 16.00 hod., tel.: 601 576 270,
728 605 840 www.drubezcervenyhradek.cz.

Prodám menší rohovou rozkládací sedací soupravu. Stáří 3 roky. tel. 723 590 517.
-------------------------------------------------------------------------------——-------------KOUPÍM středně velký nebo velký starý ţelezný dutý klíč, tel. 605 386 371.

Nová OTEVÍRACÍ DOBA PENZIONU HARMONIE
RESTAURACE:
PO – SO: 17:00 - 22:00 hod.
Soukromé akce, svatby, oslavy, srazy možné kdykoliv po předchozí domluvě.
Sportoviště: Po - So: 15:00 - 20:00 hod. po předchozí domluvě (Ne: zavřeno)
Minigolf:

Po - So: 15:00 - 20:00 hod. po předchozí domluvě (Ne: zavřeno) duben aţ říjen dle počasí

Recepce:
Po - Ne: 15:00 - 20:00 hod.
Na recepci je moţné zakoupit sušené ovoce a zeleninu firmy REGENT plus Ţlutice. V nabídce jsou
i dárkové balíčky.
Dále nabízíme permanentky na squash, dárkové poukazy do restaurace, sportoviště a minigolf.
Tel.: 725 964 015

Pozvánka do H@M BESTIE BARU

HLEDÁME VÝKUPCE
JABLEK
V této oblasti hledáme výkupce
jablek pro aktuální sklizeň
jablek.

Nová provozovna se nachází v ul. Dukelských hrdinů naproti kostelu.
Oficiální otevření se bude konat v pátek 17. září 2021 od 15:00 hod.
Naše nabídka : Pizza dle výběru , hamburgery + hranolky,
studentské menu na hamburgery
topinky s masovou směsí

Přijďte pobejt !

Zajímavá provizní odměna
z kaţdého vykoupeného kilogramu.
Zajistíme jak prostor, tak i váhu
a peníze na výkup.
Jedná se o výkup jablek do námi
přistaveného kontejneru.
V případě zájmu se nám co nejdříve
ozvěte na tel. – 602 319 623

Prázdniny v žlutickém amfiteátru

(Foto Jan Borecký)

Pohádka o třech námořnících
10.7. 2021.

Koncert Jakuba Smolíka
24. 7. 2021.

Koncert skupiny BRUTUS
13. 8. 2021.

Koncert skupiny SLZA
21.8. 2021

Jsme zavedená žlutická firma působící na trhu již od roku 2007.
Nabízíme:
- podlahářské práce (lité, PVC, epoxidové, keramická dlaţba, stěrky atd.)
- rekonstrukce bytů na klíč
- zhotovení základové desky
- rekonstrukce bytových jader
- obkladačské práce
- sádrokartony
… a jiné stavební práce.

Viva la musica opět ve Žluticích

Blíţí se září a s ním i tradiční pěvecký festival
komorních sborů VIVA LA MUSICA. Letošní ročník
má pořadové číslo 22.
Před rokem se situace díky covidu a epidemiologickým
opatřením vyvinula v náš neprospěch. Letos doufáme,
ţe se v kostele Sv. Petra a Pavla opět po roce potká
pěkná řádka sboristů. Mnohé sbory jsou "tradiční", jezdí
k nám rády, pochvalují si atmosféru festivalu
a překrásné prostředí našeho svatostánku, ve kterém je
naprosto úţasná akustika. Nás těší, ţe všechno úsilí spojené s přípravou a organizací Viva la musica u kolegů

zpěváků a sbormistrů nachází velkou odezvu.
Letos se tedy vydejte v sobotu 18. 9. 2021 ve 14 hodin
do ţlutického kostela. Potěší vás sbory – známí loketští
Cubitus, nováček – Collegium musicum Staňkov a my,
Rosa coeli, si zazpíváme také.
Hezké září a v sobotu 18. 9. 2021 na viděnou a
slyšenou!
Za komorní sbor Rosa coeli srdečně zve sbormistryně
Petra Vojtová

Noc literatury 2021 ve Žluticích
Současní autoři, netradiční místa a známé tváře: to je
série veřejných čtení – Noc literatury. Projekt organizují Česká centra ve spolupráci s Asociací národních
kulturních institutů zemí EU, zahraničními ambasádami
v České republice a nakladatelstvím Labyrint. Cílem
Noci literatury je zvýšit zájem veřejnosti o současnou
evropskou literaturu. Posluchačům se tak předkládají
a předčítají skutečné novinky ve světe krásné literatury,
které mnohdy byly přeloţeny teprve před několika
měsíci.
Noc literatury běţí jiţ od roku 2006. Postupně se
rozrůstá nejen v Praze a krajských městech, ale díky
nadšení nejrůznějších spolků či jedinců se dostává i
do menších měst. Loni byl projekt bohuţel ovlivněn
nepříznivou situací v souvislosti s koronavirovou pan-

demií.
V našich Ţluticích máme poprvé moţnost zaţít tento
literární počin. Ve ţlutickém muzeu ve středu 22. 9.
2021 od 18hod. se mohou sejít příznivci literatury.
Nebudeme prozrazovat nové tituly, ale příběhy to budou
zajímavé a záţivné. Předčítat vám budou někteří členové divadelního spolku ŢLUTIČAN a hostující karlovarská divadelní osobnost, p. Břetislav Tetera. Myslím, ţe byste si neměli nechat tento literární lahůdkový
podvečer ujít. Těšíme se na vás!
Za pořádající Spolek Ţlutice 2000 srdečně zve Petra
Vojtová

KULTURNÍ PROGRAM ZÁŘÍ 2021
AMFITEÁTR
4. 9. 9,00 hod. MEZINÁRODNÍ VÝSTAVA PSŮ
VELKÉ NÁMĚSTÍ
11. 9. 9,15 hod. HASIČSKÁ SLAVNOST
150.výročí zaloţení Sboru dobrovolných hasičů Ţlutice
GALERIE – VÝSTAVA 150 LET OD ZALOŽENÍ SDH

KOSTEL SV. PETRA A PAVLA
18. 9. 14,00 hod. VIVA LA MUSICA

FESTIVAL VOKÁLNÍ HUDBY 14. – 18. STOL.

MUZEUM ŽLUTICE
22. 9. 18,00 hod. NOC LITERATURY
HORA VLADAŘ
25. 9. 14,00 hod. 600. výročí bitvy na Vladaři 1421-2021
„BITVA NA VLADAŘI, ANEB JAK TO URČITĚ NEBYLO“
Pouliční divadlo Viktora Braunreitera (AREÁL TÁBORA)

PROTIVEC
28. 9. 11,00 hod. PROTIVECKÁ SVATOVÁCLAVSKÁ POUŤ
TRADIČNÍ POSEZENÍ SOUSEDŮ A POUTNÍKŮ

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 zářijového čísla Ţlutického zpravodaje přispěli Václav Slavík, Alena Adámková, Hana Hnyková,
Jaromír Fejt, , Petra Vojtová, Ivana Pánková, Lucie Machalová, Kateřina Krejčí, Jaromír Břehový,
Pavel Kavec.
Všem přispěvatelům za zaslané materiály děkujeme!
Příspěvky do říjnového čísla nám, prosím, zasílejte do 20. září 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

