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Začal bych opravou menšího kříţku, dlouhou dobu scho-
vaného za smrčky při silnici nad areálem technických 
sluţeb. O kříţ v minulosti vzorně pečovali sousedi, poz-
ději se na něj tak trochu zapomnělo. Přišlo mi to škoda. 
Napadené smrky jsme odstranili, ţelezný kříţ sejmuli 
a předali ho do rukou odborníka, pana Václava Ledviny 
z Domaţlicka. Rozhodli jsme se také vyměnit kámen, 
do kterého byl nově osazen. V zámečnictví byl kříţ očiš-
těn a ošetřen, nově nabarven, korpus Krista byl pozlacen. 
Nejbliţší okolí bylo v rámci současných moţností upra-
veno. Samotný kříţ Na Příkopech uţ zase majestátně 
připomíná  všechny skutečně důleţité věci. (Foto dole) 

Jistě si pamatujete, ţe jsme zkoušeli získat peníze 
na opravu školní jídelny. V červnu to nevyšlo, ale nyní 
podáváme hotový projekt do jiné výzvy a znovu to vy-
zkoušíme. Oprava je to důleţitá. 

Někteří zastupitelé pracují pilně na pořizování nového 
strategického plánu města. Do konce tohoto roku by-
chom měli rádi hotovou návrhovou část. Plán bude sa-
mozřejmě projednán s veřejností, nicméně pokud má 
někdo chuť být u toho uţ teď, budu rád. Ozvěte se. Listo-
pad bude také měsícem příprav rozpočtu na rok 2021. 
Své náměty mohou občané tlumočit prostřednictvím 
svých zastupitelů. 

Město ve spolupráci s Lesy Ţlutice s.r.o. zadalo vyhoto-
vení lesního hospodářského plánu na dalších deset let. 
Tento plán bude od 1. 1. 2023 po jedno desetiletí řídit 
veškeré hospodaření v našem lese. Dokument pro nás 
vytvoří Plzeňský lesoprojekt, a.s., za více neţ půl milio-
nu Kč.  

Drobnými úpravami stále pokračujeme ve zvelebování 
autokempu. Rozhodli jsme se ve spolupráci 
s technickými sluţbami obnovit hřiště v ATC u zámecké 

zdi. Původní místo bylo vyčištěno, srovnáno a vznikne 
tady jednoduché hřiště na míčové sporty. (Foto dole.) 

Důleţitou změnou je rezignace paní Dagmar Čáslavové 
na funkci tajemnice městského úřadu. Tento krok byl 
s paní tajemnicí domluvený od začátku naší spolupráce, 
i kdyţ přišel o trochu později (za coţ jsem rád). Paní 
Čáslavová plnila svědomitě svoje úkoly, nastavila spra-
vedlivá a jasná pravidla, do práce vnesla pořádek, nebála 
se výzev a nových věcí. Moc jí touto cestou děkuji, přeji 
hodně úspěchů v osobním ţivotě a také hodně zdraví 
a spokojenosti v kruhu všech, které má ráda. Místo ta-
jemníka bude od prosince obsazeno vítězem výběrového 
řízení. Podrobnosti přinesu příště. 

Na závěr si dovolím trochu celostátní politiky a snad po-
zitivních dopadů na naše konkrétní ţivoty.  Strana, které 
jsem členem, tedy KDU-ČSL, navrhla a prosadila 
v Parlamentu zákon, kterému se začalo přezdívat Milosti-
vé léto. Jedná se o prominutí penále, přehnané odměny 
exekutorovi a dalšího příslušenství dluhu. Samotnou jis-
tinu, tzn. dluţnou částku, je třeba splatit. Neodpouští se 
tedy dluţníkům jejich povinnost zaplatit obci, kraji, státu, 
zdravotní pojišťovně, dopravnímu podniku atd., jen mají 
v období mezi 28.10. 2021 a 28.1. 2022 moţnost zbavit 
se extrémně vysokých úroků a poplatků. Pokud to chcete 
vyuţít a nevíte jak, volejte helplinku 770 600 800. Víte 
o někom, kdo by to mohl potřebovat? Dejte mu vědět! 
Bylo by škoda nevyuţít nástroj pomoci lidem, jak třeba 
znovu začít.  

Těším se na setkání u rozsvícení vánočního stromu 
o první adventní neděli. 

Václav Slavík - starosta 

  Možná vás zajímá…  



          Z jednání zastupitelstva města 

Výpis některých usnesení 29. zasedání Zastupitelstva 

města Žlutice 

Termín a místo konání: pondělí 4. října 2021 od 18 ho-

din v sále Muzea na adrese Velké náměstí 1, Ţlutice.   

Zastupitelstvo města Žlutice 

bere na vědomí informace starosty města a připomínky 

zastupitelů a občanů, 

schvaluje zadání přezkumu hospodaření Města Ţlutice 

za rok 2021 auditorce Ing. Daně Šedivé, MBA, společ-

nost MIRÓ Audit Services, s.r.o., a pověřuje starostu 

města Ţlutice podpisem smlouvy o vykonání přezkoumá-

ní hospodaření za účetní období od 01. 01. 2021 do 31. 

12. 2021 účetní jednotky Město Ţlutice, územní samo-

správný celek, 

schvaluje řádné termíny konání svatebních obřadů 

v roce 2022 podle návrhu předloţeného Městským úřa-

dem Ţlutice, 

bere na vědomí zápis z 22., 23. a 24. jednání Komise 

pro investice a rozvoj, 25. jednání Komise pro bydlení, 

15. jednání Komise pro oblast sociální a bezpečnost a 14. 

jednání Komise pro památky, 

bere na vědomí zápis a usnesení z jednání Dozorčí rady 

organizace SKLÁDKA VRBIČKA s.r.o. (IČO: 477 81 

131) ze dne 23. 9. 2021. 

 

Mgr. Bc. Václav Slavík,  starosta města                 

Ladislav Koutný,  místostarosta města 

Po dlouhé době jsme u příleţitosti Mezinárodního dne 
seniorů, který probíhá v měsíci říjnu, mohli uspořádat 
Pohodové odpoledne pro seniory. Tato akce, která se těší 
velkému zájmu na jaře, ale i na podzim, měla jednu vel-
kou změnu. Nabídli jsme našim seniorům občerstvení 
v podobě rautového stolu. Pochutnat si tak mohli na slad-
kém, ale i na dalších dobrotách, které nám připravila ZÁ-
MECKÁ RESTAURACE. Tímto děkujeme celému per-
sonálu. 

Hosté obdrţeli dárek od pana starosty Václava Slavíka, 
a  to ţlutický kalendář. 

Děkujeme všem za návštěvu a těšíme se na viděnou. 

 

Kultura města Ţlutice, Foto Jan Borecký 

Odpoledne pro seniory 





Policisté Karlovarského kraje radí: Mezinárodní den seniorů 

Kaţdým rokem je datum 1. října Mezinárodním dnem 
seniorů. Kdy jindy myslet na bezpečí a pomoc této zra-
nitelné skupině obyvatel neţ právě v tento den? 

V prvním říjnovém týdnu při oslavách Mezinárodního 
dne seniorů se preventisté z oddělení tisku a prevence 
Krajského ředitelství policie Karlovarského kraje zúčast-
nili preventivní akce zaměřené na seniory. Během té 
navštívili několik obchodních center v Karlovarském 
kraji. Cílem bylo varovat seniory před podvodníky 
a upozornit je na  rizika s nimi spojená. Preventisté se 
snaţili seniorům předat co nejvíce důleţitých informací 
spojených s nakupováním v obchodních centrech, ale 
také obecné informace o prevenci kriminality.  

Oslovení senioři od preventistů dostali i drobné dárky, 
jako například nákupní tašky s reflexními prvky, reflex-
ní pásky, ţetony do nákupních košíků, pouzdra na léky, 
kapesní lupy, ochranná pouzdra na platební karty nebo 
také letáčky s důleţitými preventivními radami. 

Celorepubliková preventivní akce zaměřená na seniory 
proběhla jiţ začátkem října 2021, přesto nadále chceme 
upozorňovat tuto ohroţenou skupinu obyvatel, kterým 
chceme poskytnout veškeré důleţité rady a informace 
o prevenci kriminality uvedené níţe, které by měli znát.  

Důležité rady a informace, které byste měli znát: 

- Nikdy neotvírejte vchodové dveře, aniţ byste se pře-
svědčili, kdo za nimi stojí.  

- Do bytu si vpusťte jen ty lidi, které dobře znáte.  

- Osloví– li vás někdo jménem, neznamená, ţe vás zná.  

- Mějte důleţitá telefonní čísla poblíţ telefonu na dobře 
viditelném místě.  

- Nenoste u sebe větší mnoţství peněz. Před nikým se 
s penězi ani majetkem nechlubte.  

- Nikomu, koho neznáte, peníze nikdy nepůjčujte. 

- Nenechávejte své cennosti a doklady bez dohledu.  

- Svojí tašku mějte stále uzavřenou.  

- Tašku, kde máte cennosti, nikdy nikam neodkládejte. 

- Nikomu neposkytujte své osobní informace (telefonní 
číslo, rodné číslo, datum narození atd.). 

- Nikomu neposkytujte svůj PIN kód k platební kartě. 

Výše uvedené rady a ochrání vás a váš majetek. Buďte 
obezřetní. Dávejte pozor. V případě, ţe se i vy stanete 
obětí protiprávního jednání, nemějte strach a tuto věc 
okamţitě oznamte na vám nejbliţší policejní sluţebnu.  

Preventivní akce zaměřené na seniory budou formou 
přednášek probíhat v tomto roce i nadále. Pokud máte 
v rámci seniorských spolků zájem o tuto přednáškovou 
činnost, neváhejte kontaktovat oddělení tisku a prevence 
Krajského ředitelství policie Karlovarského kraje 
na  emailové adrese krpk.tisk@pcr.cz. 

prap. Jan Bílek,  kpt. Bc. Zuzana Týřová 

Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje 

Ţlutičtí diváci zhlédli PŘÁTELÁK 

V pondělí 11. října října se u nás ve Ţluticích odehrála 
první mimopraţská premiéra hry Přátelák v podání praţ-
ského Divadla Palace s mottem hry: „ Tady nikdo na ni-
koho nepráská. Jsme přece kámoši.― 

Fotbal a početí dítěte – to jsou nejčastější témata, kterým 
se postavy v této hře věnují. Leon, Brend a Robi jsou jiţ 
léta nejlepší kamarádi a zanícení fotbaloví fanoušci, sa-
mozřejmě různých klubů, takţe není nouze o debaty 
a hádky. Diváci přijali hru i výkony herců velmi kladně. 

Na Facebooku si někteří stěţovali, ţe nebyla dostatečně 
dlouhá propagace a chybělo upozornění ve Zpravodaji. 
To vše bylo z  toho důvodu, ţe během uzavření kulturní-

ho domu v době epidemie ,,zvířátka― překousala všechny 
kabely, které osvětlují jeviště, a tak do poslední chvíle 
nebylo jisté, zda se představení odehraje. Plakáty byly 
na vývěskách 14 dní, událost na FB i webu města a v den 
představení i v mobilním rozhlasu. 

Musím téţ zmínit, ţe mne, jako pořadatele kulturních 
akcí ve Ţluticích mrzí, ţe poslouchám, ţe jsem přehnala 
cenu za vstup, a to nejen u divadla. Nemyslím si. Hono-
rář za odehrané divadlo je stejný ve Ţluticích jako 
v Praze. Naopak cena vstupenky na praţské divadlo je 
jinde ve městě o dost vyšší.  

Alena Adámková, infocentrum Žlutice, foto Jan Borecký 



Na Vladaři se znovu bojovalo... 

600. výročí bitvy na Vladaři 1421–2021 

Mezi významné jubilejní události tohoto roku patří 600. 
výročí od bitvy na Vladaři,  a proto v sobotu  25.září 
uspořádalo Město Ţlutice a Okrašlovací spolek Vladař 
za finanční podpory Karlovarského kraje slavnost, která 
nám měla připomenout, jak to vlastně tehdy na Vladaři 
bylo anebo nebylo. 

Po slavnostním zahájení starostou Města Ţlutice Václa-
vem Slavíkem se slova zhostil Mgr. Jiří Klsák, archeo-
log, který nás seznámil s tím, jak to tehdy určitě na Vla-
daři bylo. Pouliční divadlo Viktora Braunreitera pak 
sehrálo představení, jak to tenkrát určitě nebylo, a poté 
se zájemci odebrali na vrchol Vladaře, kde biskupové 
Mons. Tomáš Holub a ThDr. Filip Štojdl odslouţili eku-
menickou bohosluţbu smíření. 

Zázemí celé akce nám 
poskytl dětský tábor 
Vladař, v čele s panem 
Märzem. Děkujeme 
a těšíme se na případnou 
další spolupráci. 

Dovolte mi ještě podě-
kovat všem, kdo jste za 
námi na Vladař došli, 
a zároveň patří poděko-
vání kaţdému, kdo při-
loţil ruku k dílu. 

Za organizační tým Alena Adámková 

Foto Jan Borecký 

 

INZERCE 

Chystáte koupit, stavět či rekonstruovat byt či dům? Potřebné finance nejvýhodněji získáte 

formou hypotečního úvěru. Jako bankovní specialista ve výsluţbě vám zdarma pomohu 

s přípravou podkladů pro hypotéční úvěr a v jednání s bankou.  Volejte 606 735 078. 



O krásném zámku i hraběnce na verpánku,  

aneb historie rodu Kokořovců z Kokořova a jejich 
sídla ve Žluticích  

Pár rozpadlých zdí ukrytých ve vysoké trávě a několik 
dokumentů zapadlých v přítmí archivů. To je na první 
pohled vše, co zbylo po zámku ve Ţluticích a jeho maji-
telích, rodu Kokořovců z Kokořova. Snad právě tyto 
skutečnosti vedly k přesvědčení, ţe páni pocházející 
z malé vesničky u Plzně nikdy nehráli v historii českých 
zemí důleţitou roli. Zdání ovšem klame. Příběh hrabat 
z  Kokořova je v řadě ohledů stejně barvitý jako u ně-
kterých známějších příslušníků aristokracie. Najdeme 
v něm ambiciózní mecenáše, statečné vojevůdce a šedé 
eminence, stejně jako blázny, bonvivány a černé ovce. 
Přednáška se věnuje ţivotním osudům několika vybra-
ných osobností rodu v 18. a 19. století a zavede nás ne-
jen do jejich hlavního sídla ve Ţluticích, ale i na císař-
ský dvůr ve Vídni, biskupské rezidence v Pasově a ne-
čekaně i do krejčovské dílny v Paříţi. Dějiny Kokořov-
ců jsou byly opravdu nevyzpytatelné.  

PhDr. Jan Štěpánek, Ph.D., absolvent Filozofické fakul-
ty Univerzity Karlovy v Praze se ve své práci zaměřuje 
především na kulturní historii šlechty na pomezí Plzeň-
ského a Karlovarského kraje, odkud sám pochází. Kro-
mě řady článků, přednášek a studií, jeţ se často zabýva-
ly rodem Kokořovců z Kokořova, je téţ autorem několi-

ka knih, na-
příklad 
o barokním 
malíři Janu 
Václavu 
Spitzerovi, 
tvůrkyni 
akvarelů Ma-
rii Nostitzo-
vé či rene-
sančních 
špercích ro-
du Zejdliců 
ze Šenfeldu. 
Jeho posled-
ní publikace 
pojednává o zámku ve 
Štědré, který byl aţ do 
roku 1878 hlavním síd-
lem hrabat z Kokořova. 

Přijďte si vyslechnout 
jeho přednášku, která se 
uskuteční v úterý 23. 11. 2021 v  17.00 hod. v budově 
Muzea ve Ţluticích. 

Všechny srdečně zveme! 

Za Muzejní spolek Ţluticka  MUDr. Hana Hnyková 

Pozvánky na přednášky  



Viva la musica v září 2021 

V sobotu 18. září 2021 proběhl jiţ 22. ročník pěveckého 
festivalu komorních sborů Viva la musica. Zúčastnily se 
celkem tři sbory. Stálice všech festivalů, komorní sbor 
Cubitus z Lokte, náš sbor Rosa coeli a nováček na zdejší 
scéně, komorní ţenský sbor ze Staňkova Collegium mu-
sicum. Situace mezi ostatními sbory není ještě zcela kon-
solidovaná, někteří začali zpívat v červnu, pak nastala 
doba volna, dovolených a příprava na zářijový festival 
byla příliš krátká. Jiné sbory stále řeší společné pěvecké 

aktivity očkovaných a neočkovaných, coţ není záleţitost 
krátkodobá…. jak vidno, Covid 19 naši společnost 
ovlivňuje stále.  
Doufám, ţe sbory své další spoluţití vyřeší, začnou se 
pravidelně scházet, zpívat a radovat se ze společné krás-
né práce. Moc si přeji, abychom se mohli v příštím 
ročníku sejít i s dalšími kolegy zpěváky a festival si 
společně uţít. 

Mgr. Petra Vojtová, foto Jan Borecký 



   Ohlédnutí za Nocí literatury 2021 

Ve středu 22. září 2021 se v prostorách ţlutického muzea 
konal první ročník Noci literatury. Tento projekt běţí 
v České republice jiţ 15 let. Cílem je představit poslu-
chačům nové kniţní tituly z celé Evropy. Ţe se jedná 
opravdu o horké novinky, můţete posoudit z roku vydání 
knih. Objevují se tituly vydané v letošním roce, ojediněle 
v roce loňském. 
Noc literatury spolupořádá několik institucí:  Česká cen-
tra ve spolupráci s EUNIC Praha (Asociace národních 
kulturních institutů zemí EU), zahraničními ambasádami 
v České republice a nakladatelstvím Labyrint. První Noc 
literatury u nás pořádal Spolek Ţlutice 2000. Bývá do-
brým zvykem informovat ambasády jednotlivých zemí, 
ţe zrovna autory z jejich země vybíráme k veřejnému 
čtení. Reakce všech tří ambasád byla skoro blesková, 
hned druhý den jsem obdrţela reakci, ţe jsou velmi 
potěšeni, ţe autor z jejich země bude takto prezentován, 
a popřáli čtenářům krásné záţitky. 
Jako první předčitatelé se představili členové divadelního 
spolku Ţlutičan, paní Ivana Bradáčová a Jaroslav Vojta. 
Dále jsme rádi pozvali pana Břetislava Teteru, herce, 
reţiséra, bývalého ředitele karlovarského divadla 

a  kamaráda ţlutických divadelníků. Představili poslu-
chačům tři tituly: satirickou knihu norského komika Are 
Kalva Hory, peklo, ráj, dále román italského autora 
Sandra Veronese Kolibřík a posledním titulem byla 
Třetí svatba vlámského romanopisce Toma Lanoyeho. 
Kaţdá ukázka trvala cca 15 minut, po jednotlivém čtení 
následovala malá přestávka, během které se mohli všich-
ni občerstvit. Četlo se nejprve ve vstupním prostoru 
(mázhauzu) muzea a pak v horním sále. Vybrané ukázky 
diváky zaujaly a také pobavily. Celá akce byla ještě 
zpestřena malou vernisáţí olejomaleb účastnic výt-
varného kurzu Malování ve Ţluticích, který vedla paní 
Doris Windlin, zdejší výtvarnice. Také se sluší poděko-
vat paní Aleně Adámkové za vydatnou pomoc při 
pořádání Noci. 
Ráda bych příští rok uspořádala tuto velmi příjemnou 
akci znovu. Kdo bude předčítat, je zatím malé tajemství, 
rozhodně diváci nebudou zklamáni. Těším se, ţe příští 
Noc literatury přivítá opět příznivce krásné prózy.  
 

Petra Vojtová 

   Na snímcích zleva Břetislav Tetera, Ivana Bradáčová a Jaroslav Vojta 



1. setkání hasičských spolkových praporů Karlovar-

ského kraje.  

   V uplynulém měsíci opět zaplnili naše město hasiči 
ve slavnostních uniformách. 16.října proběhl první 
ročník kulturní akce s názvem Setkání hasičských 
spolkových praporů. Ceremonie pořádaná Sdruţením 
hasičů Čech Moravy a Slezska, Krajským sdruţením 
Karlovarského kraje pod vedením krajského starosty 
Aloise Mináře a pod záštitou starosty města Mgr. Bc. 
Václava Slavíka se poprvé konala v našem kostele Sv. 
Petra a Pavla. Setkání praporů je slavnostní událostí 
a významnou hasičskou spolkovou akcí, během které se 
zúčastněným sborům připevní na historický prapor 
posvěcená stuha. Jinak tomu nebylo ani v sobotu 
v kostele Sv. Petra a Pavla, kde proběhla mše a svěcení 
pamětních stuh panem farářem Pavlem Kavecem. 
    Zástupci jednotlivých sborů dobrovolných hasičů se 
scházeli před kostelem od 9. hodiny ranní ve vycház-
kových uniformách, pracovních i historických 
stejnokrojích. I přes chladné počasí panovala celou dobu 
skvělá nálada. Mezi zúčastněnými byli členové SDH 

Hájek, SDH Nejdek, SDH Otročín, SDH Bor, SDH 
Štědrá, SDH Teplá, SDH Verušičky, SDH Struţná, SDH 
Pila, SDH Hroznětín, SDH Bochov, SDH Otročín, SDH 
Útvina, SDH Březová, SDH Cheb - Háje, SDH Vin-
tířov, SDH Nová Role, SDH Skalná, SDH Stará Ro-
le, SDH Oloví, SDH Ostrov, SDH Chodov, SDH Jáchy-
mov a SDH Ţlutice. Krátce před desátou hodinou se 
praporečníci seřadili před kostelem a ve slavnostním 
průvodu a za doprovodu tepalské dechovky Hasičanky 
vstupovali dovnitř. Následovala mše svatá.... "Jsi hasič, 
tak jím buď naplno! Být dobrovolným hasičem znamená  
nezištně se obětovat druhým." Tato velmi pěkná slova, 
pronesená během mše, doslova nutila k zamyšlení 
nad posláním dobrovolných hasičů. Po mši byly prapory 
ostuţkovány. Posvěcené pamětní stuhy na prapory 
připínal Alois Minář, starosta KSH Karlovarského kraje, 
s pomocí starosty OSH Karlovy Vary Stanislava 
Hubáčka. Celá slavnost byla zakončena příjemným 
přátelským posezením ve ţlutické hasičárně. Letošní 
první ročník konaný ve Ţluticích byl začátkem zaloţení 
nové tradice Karlovarského kraje. Kaţdý další ročník by 
měl být konaný v jiné obci a jiném okrese.            

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ VE ŽLUTICÍCH 



Hasičský sport 

   26. září se zúčastnila naše zkušená závodnice 
Kristýna Švecová individuálních závodů 
v Jáchymově, a to v disciplíně běh na 60 metrů 
s překáţkami v kategorii starší ţáci a 100 metrů 
v kategorii mladší dorostenky. V obou soutě-
ţích s přehledem zvítězila. Gratulujeme.  

   Naplno se rozběhly podzimní tréninky 
ve  všech věkových kategoriích. Do krouţků se 
přihlásilo celkem o 15 aţ 20 dětí víceneţ loni. 
To je samozřejmě pro realizační tým dobrá 
zpráva, ale přináší to starosti při organizaci tré-
ninků. Protoţe mladší a starší ţáci mají první 
soutěţ jiţ v říjnu v Bochově, a to v mnoha kate-
goriích, není jednoduché v tak krátkém čase 
naučit děti všechny disciplíny. Pro zkušené je to 
opakování, ale pro nováčky je to opravdu ná-
ročné. 

   23. října se v Bochově konalo podzimní 
okresní kolo hry Plamen pro kategorie mladší 
a  starší ţáci. Za ţlutice se soutěţe zúčastnila tři 
druţstva mladších a dvě druţstva starších ţáků. 
Sportovní klání proběhlo za velmi chladného 
počasí, a to v disciplíně štafeta dvojic a zá-
vod poţárnické všestrannosti, kterému říkáme 
„braňák―.  Výsledky se započítají do jarního 
kola soutěţe.                     

Jaromír Fejt, jednatel SDH Žlutice            

Spolková činnost 

   Náš spolek se jiţ tradičně aktivně podílel na přípravách a průběhu Protivecké pouti. Dále zajišťoval pomoc při orga-
nizaci výše uvedené akce setkání krajských praporů. Všem členům, kteří se zapojili, děkuji za odvedenou práci a čas. 

   13. října se sešel na svém patnáctém zasedání výkonný výbor našeho spolku A Zhodnotil ekonomickou situaci spol-
ku po proběhlých a finančně náročných oslavách. Zabýval se i schválením termínů akcí na příští rok tak, aby nedošlo 
ke kolizi s termíny celorepublikových soutěţí v poţárním sportu nebo jinými akcemi. Posledním bodem bylo vyhod-
nocení přípravy mladých hasičů před podzimním kolem hry Plamen, které se bude konat 23. října  v Bochově.    



Kaňka 1 



Kaňka 2 



     Kaňka 3 



          IINZERCE 

Velice děkujeme pečovatelské sluţbě ve Ţluticích za obětavou péči a milý přístup.  
Dále děkujeme sestřičce Jitce Veselé za příkladnou a obětavou domácí péči, kterou posky-
tuje mojí mamince.  

Alena Hanzelínová a Zdena Drazdíková 

          PODĚKOVÁNÍ 

Nabízím k pronájmu byt ve Ţluticích o vel. 75 m2. Topení vlastní - dohoda. 
Ihned k nastěhování. Bliţší info na tel. 731 166 991 

PRONÁJEM 
 
Nabízíme k pronájmu pro-
story bývalé zubní ordinace 
MUDr. Havláska  (včetně 
čekárny) ve zdravotním stře-
disku ve Ţluticích. 
Místnosti jsou vhodné 
i  k nelékařskému vyuţití 
(kosmetika, kadeřnictví, fy-
zioterapie, kancelář..). 
Toalety, úklid společných 
prostor, parkování zajištěno. 
Bliţší informace na telefon. 
číslech: 774 667 027 nebo 
737 322 858. 

          OZNÁMENÍ 

Zlatá svatba 
17. 10. 2021 oslavili manţelé Ţofie a Antonín Malinovi 
50. výročí svatby. Krásné výročí přejeme, ať i další spo-
lečná léta jsou plná lásky, pohody a rodinného štěstí. Jste 
báječní! Gratulujeme!  
Dcera Soňa s partnerem a syn Michal. 

Ţlutický zpravodaj si lze kaţdý měsíc vyzvednout zdar-

ma v Infocentru, v malém COOPu v Nádraţní ulici, 

v  květinářství pana Kincelmana, v obchodním středisku 

Vladař  a nově téţ v ţelezářství u Břehů na „dolní― kři-

ţovatce. Klientům DPS ho bude doručovat pečovatelská 

sluţba, dovoz do našich vsí zůstane nezměněn. 



Ţlutický zpravodaj, tiskovina Města Ţlutic. MK ČR E12306 Ročník XLVI. 
Tiskne tiskárna AZUS Březová. Distribuce zdarma. 

 
Šéfredaktor: Jaromír Břehový  

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

Do istopadového čísla Ţlutického zpravodaje přispěli Václav Slavík, Alena Adámková, Jaromír Fejt,   

Zuzana Týřová, Jan Bílek, Petra Vojtová, Hana Hnyková, Josef Hudec, Jitka Kuffnerová, Zdeněk 

Petřík, Klára Kuchtová, Adéla Bubníková a Luděk Svoboda. 

                                        Všem přispěvatelům za zaslané materiály děkujeme! 

 
Příspěvky do prosincového čísla  nám, prosím, zasílejte do 20. listopadu 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 

KULTURNÍ PROGRAM 
 

LISTOPAD 
 

VERUŠICE 
 

6. 11. – 13,00 hod.                                           
DRAKIÁDA U VERUŠIC 

Buřtíky s sebou, teplé nápoje na místě. 
 
 

KULTURNÍ DŮM 
 

16. 11. – 20,00 hod.                            
,,MOŢNÁ PŘIJDE I PRIMÁTOR― 

PREMIÉRA DS ŢLUTIČAN                                                                          
REŢIE JAROMÍR BŘEHOVÝ 

VSTUPNÉ 120,- Kč 
 
 

VELKÉ NÁMĚSTÍ 
 

28. 11.                                                        
ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU 
Podrobnosti o programu najdete na plaká-

tu. 
 

PROSINEC 
 

KULTURNÍ DŮM 
 

2. 12.—  17.00 hod.                               
Divadlo LOUDADLO  „VÁNOČNÍ ČAS― 


