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MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY V POŽÁRNÍM SPORTU – DOROST
4. ČERVENCE 2021 – ZÁBŘEH
Petr Severa
V letošním roce byla opět nastartována sportovní činnost v požárním sportu. Na začátku května bylo rozhodnuto, že se budou
konat krajské soutěže a Mistrovství České republiky v požárním
sportu v Zábřehu. Dva měsíce
na přípravu není mnoho času.
Po dlouhé koronavirové pauze
jsem zvažoval, zda vůbec sezonu
zahájit a riskovat tak možné zranění dorostenců. Dorostenci ve
složení Jirka Kupka, Vojta Maršán, Aleš Severa, Jan Maršán,
Lukáš Kupka, Dominik Šubrt, Jakub Pirner a Václav Klíma měli
chuť a chtěli závodit.
Krajské kolo se konalo 19. 6. 2021 v Tachově. V Tachově nám konkurovali dorostenci z Hluboké (okres

Domažlice). Přípravě jsme věnovali několik tréninků
týdně a několik celodenních soustředění. Dorostenci
se nenechali soupeřem zaskočit, a i přes
několik chyb v jednotlivých disciplínách vyJakub Pirner – 3. místo v závodě v Třebíči
hráli krajské kolo a postoupili na mistrovství
republiky.
To se konalo 4. 7. 2021 v Zábřehu na Moravě
a sešlo se zde 15 týmů z celé ČR. V ranních hodinách jsme dorazili do Zábřehu
a po prezenci a přejímce materiálu proběhl
slavnostní nástup. První disciplínou na MČR
byla štafeta 4 × 100 m. Bohužel se první
pokus nepovedl. Vojtovi vypadla proudnice
a Jirka spadl z kladiny. V druhém pokusu
už kluci ukázali, že mají natrénováno a s časem 63,45 s se umístili na 4. místě, což byl
dobrý začátek. Druhou disciplínou byl běh
na 100 m překážek, kde jsme se součtem
5 časů 98,30 s umístili na 5. místě. Byl to

pro nás impuls, že je stále o co závodit. Nesportovní na oválu stadionu. Děkuji fanouškům a všem, kteří
disciplínou je psaní testů. Testy rozhodují o umís- nám přijeli do Zábřehu držet palce.
tění. Stačí jedna chyba a družstvo se posune až na Dorostenci nezahálí ani o prázdninách. V červenci
chvost. Kluci z Manětína i testy zvládli na jedničku a srpnu probíhá soutěž Českého poháru v disciplíně
a už scházela jen královská disciplína –požární útok, 100 m překážek. Soutěž má 5 závodů po celé ČR.
kde se rozhodne o umístění. Nervozita byla velká Po třech odběhnutých závodech slaví manětínští
a my jsme věděli, že chceme-li být na bedně a ob- dorostenci první úspěchy. Jakub Pirner v mladších
sadit třetí místo, musíme být první na útocích. Není dorostencích se na závodě v Praze umístil na 4. místo úkol nesplnitelný. Bohužel, jak se nám to stalo tě a v závodě v Třebíči byl na místě třetím. Gratuluji!
již během dne, první pokus, který
by měl být časem na jistotu, se po
chybě na rozdělovači nepovedl. Ani
druhý pokus, díky nervozitě, nebyl
úplně dokonalý a malá chyba na
savci a přisátí vzduchu do čerpadla, který dělal problém proudařům
u nástřikových terčů, dostal dorostence s časem 35,93 s na 10. místo. Bylo to velké zklamání, a tak už
jsme jen čekali na dokončení útoků
ostatních družstev a celkový součet bodů.
Tým dorostenců z Manětína se na
Mistrovství České republiky celkoAleš Severa – štafeta 4 × 100 m – Zábřeh
vě umístil na 5. místě a je to obrovský úspěch. Kluci si na některých
trénincích sáhli až na dno – únava, zranění.
Dalšími, kdo bojují v českém poháru o postup na MČR
Děkuji za podporu SDH Manětín, spolutrenérovi Luká- jednotlivců je Jirka Kupka, Aleš Severa, Lukáš Kupka
ši Šafrovi a Martinu Smutnému. Velký dík patří městu a Dominik Šubrt. I těm děkuji za reprezentaci SDH
Manětín, protože běžecká dráha, kterou máme nově Manětín a města Manětín.
v Manětíně, je obrovskou pomocí pro tréninky. Další
dík patří městu Žlutice, které nám umožňuje tréninky

VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ,
Josef Gilbert Matuška, starosta města
prázdniny se nám přehouply do své druhé poloviny.
Přeji Vám všem příjemné letní dny.
Dnes bych se s Vámi chtěl podělit o následující:
V těchto týdnech probíhají práce na různých místech
v Manětíně.
Výstavba nové kanalizace a ČOV v Manětíně
Jsou před námi poslední týdny výstavby nové kanalizace a nové čistírny odpadních vod v Manětíně,
dochází postupně k obnově povrchů komunikací.
Situace v našem městě je v současné době velmi
náročná a plně rozumím rozhořčení mnohých z Vás.
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Děkuji Vám proto opět za Vaši trpělivost a shovívavost. Už jsme v cílové rovince. V příštím měsíci by
měl být zahájen zkušební provoz naší nové čistírny
odpadních vod, který bude trvat minimálně rok. V této
době bude třeba prokázat, že bude vyčištěno požadované množství odpadních vod. Proto bude důležité
rychle připojovat jednotlivé nemovitosti.
Výměna části vodovodního řadu v Manětíně
Vlastníkem vodovodu v Manětíně je akciová společnost Vodárenská a kanalizační a.s. IČ 49786709,
kam město v 90. letech vložilo celý vodovod v Ma-
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nětíně a celý vodovod v Rabštejně nad Střelou a stalo
se tak akcionářem. Tato společnost pronajímá tyto
své vodovody společnosti VODÁRNA PLZEŇ a.s.,
IČ 25205625, která je jejich provozovatelem. Právě
s touto společností má každý z nás smlouvu na dodávku pitné vody.
V posledních měsících probíhá výměna vodovodního
řadu v komunikaci ve směru na Nečtiny od policejní
stanice, kde bude vodovod napojen na poměrně nový
vodovod, jehož výměna proběhla v rámci II. etapy
průtahu městem. Zároveň proběhla výměna vodovodního řadu ve stejné lokalitě, který se nachází vlevo
od hlavní silnice ve směru na Nečtiny. Tato stavba
není tedy stavbou města ani neprobíhá na náklady
města. Jsem rád, že se podařilo zajistit podporu pro
realizaci této akce, protože vodovod v této lokalitě
byl ve velice nešťastné pozici a ve špatném stavu.
Výměna stávajícího kanalizačního řadu v Manětíně
Ve stejné lokalitě dochází také k výměně stávajícího
kanalizačního řadu, který byl ve velmi špatném stavu.
Pevně věřím, že to povede ke zlepšení stavu pod komunikací a hlavně vše poteče tam kam má, protože
nové potrubí bude těsné.
Stavbou vynucené přeložky vodovodu v Manětíně
Přeložky vodovodu, které jsou vynucené stavbou
nové kanalizace, jdou k tíži města a o tyto náklady
je navýšena celková cena díla. V poslední době proběhla přeložka vody na Vyšehradě. Dalším úsekem,
kde došlo ke kolizi stávajícího vodovodu s novou
kanalizací je úsek z ulice vedoucí k mateřské škole
do svahu pod škarpou na východní části náměstí.
Nové vedení veřejného osvětlení v Manětíně
V úseku od policejní stanice ve směru na Nečtiny bylo
položeno pracovníky města nové vedení veřejného
osvětlení. Důvodem je plánovaná přeložka vzdušného
vedení ČEZ Distribuce v této lokalitě do země. Realizaci této přeložky plánuje ČEZ Distribuce na příští

rok. Znamená to tedy, že veřejné osvětlení bude na
druhé straně.
Dotace
Program stabilizace a obnovy venkova Plzeňského
kraje – schváleno 295 tisíc Kč na dokončení modernizace WC v budově základní školy. Peníze jsou na účtu
města. V současné době probíhají práce na této akci.
Program Obnova historického stav. fondu v památkových rezervacích a zónách a staveb drobné architektury na území Plzeňského kraje 2021 – byla
schválena dotace ve výši 80.000 Kč na opravu střechy
domu čp. 118 v Manětíně. Práce by měly být zahájeny
v nejbližších týdnech.
Program Podpora pro obce, které mají uzavřenu
smlouvu s registrovaným poskytovatelem sociálních služeb na zajišťování pečovatelské služby na
území Plzeňského kraje v roce 2021 – byla podána
žádost na pečovatelskou službu v Manětíně ve výši
200.000 Kč.
Pokračuje rekonstrukce kotelny v domě čp. 256
Probíhá rekonstrukce kotelny v čp. 256 v Manětíně,
která vytápí 4 bytové domy a zároveň také budovy úřadu, se kterými je propojena teplovodem. Součástí této
rekonstrukce je instalace 3 nových kotlů Benekov.
Proběhla demontáž starých kotlů, proběhla instalace
nových kotlů, proběhla také výměna zásobníků na
teplou vodu, byly vyvložkovány komíny.
Oprava vodárny vodovodu v Brdě
Proběhla vynucená oprava ve vodárně vodovodu
v Brdě. Jednalo se o výměnu jednoho kusu čerpadla,
výměna tlakového spínače a doplnění nové tlakové
nádoby. Vyměněné díly fungovaly ve vodárně více
než 15 let.
Příští zasedání zastupitelstva se bude konat 25. srpna 2021.

BLAHOPŘEJEME
Věra Janouškovcová, Josef Gilbert Matuška
Blahopřejeme našim spoluobčanům, kteří se dožívají v tomto měsíci
životního jubilea. Přejeme všechno dobré, hodně zdraví, štěstí a radosti
do dalších let!
Jubilanti v měsíci srpnu:
Jan Kopřiva (75 let) Brdo, Věra Heroldová (70 let) Manětín, Milena Suková (90 let) Zhořec, Jana Peltanová (81 let) Manětín, Blažena Schottová
(80 let) Lipí, Václav Široký (75 let) Manětín.
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BARBOŘINY VARHANY SLAVÍ 300 LET OD SVÉHO VZNIKU ZCELA NOVĚ
RESTAUROVANÉ A OPĚT HRAJÍCÍ
Svět podle Jakuba z.s.

Před deseti lety jsme zahájili iniciativu pro jejich záchranu. Podařilo se zapojit studenty hudby, postupně
také výtvarníky, získat mecenáše, širokou veřejnost
i důležité instituce.
V polovině června tohoto roku představil pan profesor Jaroslav Tůma na prvním slavnostním koncertě
varhany, kterým citlivá rekonstrukce varhanářskou
firmou Dalibora Michka vrátila opět nádherný, silný
a výjimečný zvuk. Pro ty, kteří se nemohli účastnit
živého koncertu, je připraven záznam varhanního
koncertu Initium novum na YouTube kanálu Svět
podle Jakuba.
Do kostela sv. Barbory mohou znovu návštěvníci přijít
na Poutní mši umělců aneb pouť lívancovou, která se
letos uskuteční v pátek 6. srpna od 17 hodin a bude
to již popáté (loni se kvůli pandemii nekonala). Celebrovat přijede P. Martin Sedloň, OMI a mši budou
doprovázet varhany. Tentokrát se propojí také s Plovárnou Manětín, která poskytne potřebné zázemí pro
„lívancovou část“ poutě.
13. srpna od 18 hodin budou varhany opět znít v plné
kráse. Italský varhaník, který působí jako pedagog
na Universität für Musik und darstellende Kunst WienPier Damiano Peretti, přijíždí do Západních Čech
jako lektor mistrovských varhanních kurzů.
V roce 2012 vznikl první velký projekt spolku Svět
podle Jakuba pro varhany – Neobarokní suita, skladba o sedmi částech pro komorní orchestr. Autoři
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– Pavel Samiec, Martin Červenka a Jiří Vyšata se
společně inspirovali nejen nádhernou atmosférou
kostela sv. Barbory, jeho vzácnými barokními skvosty,
neobvyklým nástrojem na kůru kostela, ale také manětínskou krajinou. Řadu benefičních koncertů pro
varhany, které se uskutečnily na různých místech,
jsme nazvali Probuzení Barbořiných varhan.
V pátek 27. srpna v 18 hodin se opět vrátíme na
začátek našeho snažení s touto Neobarokní suitou
a tentokrát se zcela novým nastudováním, kterého
se ujalo plzeňské smyčcové Sojkovo kvarteto ve spolupráci s dalšími hudebníky.
K původním skladbám přibudou další dvě od mladých talentovaných autorů ze skupiny plzeňského
skladatele docenta Jiřího Bezděka.
Dobrovolné dary, které návštěvníci přinášejí, budou
využity k záchraně dalších barokních vzácností, které
se v kostele sv. Barbory nacházejí.
Srdečně zveme! Jana, Marek a Barbara Roštíkovi za
Svět podle Jakuba, z.s.
Přehled dat:
6. srpna od 17 hodin – Poutní mše umělců aneb pouť
lívancová, celebruje P. Martin Sedloň, OMI
13. srpna od 18 hodin – varhanní koncert – Pier Damiano Peretti
27. srpna od 18 hodin – Neobarokní suita Probuzení
Barbořiných varhan – Sojkovo kvarteto a hosté
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MĚSTSKÁ KNIHOVNA MANĚTÍN
Alena Fišerová
Milí čtenáři, v knihovně v měsících červenec a srpen probíhá povinná REVIZE celého knihovního
fondu, opravy knih, údržba a také nějaké drobné
změny. Stejně tak i na všech 10 námi obsluhovaných
knihovnách.
Letní uzávěrka je tedy z tohoto důvodu 13. 7. –
20. 8. 2021. Pokud revizi zvládneme v kratším termínu, uzavírku se budeme snažit zkrátit.
Aktuální informace vždy najdete na našich webových stránkách a u vstupu do knihovny.

Máte doma elektronickou ALBI tužku „Kouzelné
čtení“? Půjčujeme knížky a hry k této „tužce“. Přijďte
si vybrat.
Další novinky najdete v našem on-line katalogu:
https://katalog.manetin.cz/
Další informace o knihovně a aktuality najdete na
adrese: https://manetin.knihovna.cz/

Soutěž pro děti:
Poznávej přírodu a za odměnu přijď do ZOO Plzeň:
Výherci z roku 2020 – POZOR!
Pan František Hykeš nás bude očekávat v sobotu
28. 8. 2021 v 10.30 u hlavního vchodu do ZOO Plzeň . Čeká nás speciální komentovaná prohlídka
i na místech, která jsou pro běžné návštěvníky nedostupná. Dále fotografování se zvířaty a možná
i jejich krmení...
Tuto hezkou nabídku jsme dostali, neboť jsme, dle
slov hlavního pořadatele, patřili v roce 2020 k nejúspěšnějším knihovnám, které se do projektu zapojily. Počet skupinky je omezený a tak prosím zájemce
(výherce z roku 2020) o zprávu, zda se chtějí této
společné komentované prohlídky zúčastnit. Místa:
1 výherce + 1 doprovod budou „rezervována“ do
16. 8. 2021. V případě volných míst, po tomto termínu, doplníme skupinku o zájemce z rodin výherců.
Předem děkuji, moc se těším a doufám, že si to
společně užijeme.
BOOKSTART – S KNÍŽKOU DO ŽIVOTA – další společnou schůzku plánujeme na úterý 14. září 2021.
Bližší informace v příštím zpravodaji a na stránkách
knihovny.
Nové knihy pro Vás neustále nakupujeme a budou
pro Vás připraveny ke konci měsíce srpna.
Jedna z nich také bude: Karel Gott – Má cesta za
štěstím
Jedna z novinek pro děti:
Milan Starý – Když roboti brebentí: interaktivní mluvící kniha
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MUZEUM A GALERIE SEVERNÍHO PLZEŇSKA V MARIÁNSKÉ TÝNICI –
SRPEN
Hana Fryčková
Výstavy:
Karel Franta (1928–2017) – výběr z díla
29. 6. – 5. 9. 2021 / refektář
Výstava předního českého ilustrátora a malíře, absolventa
AVU v Praze (1954), také výtvarného redaktora, ochotnického herce nebo muzikanta. Veřejnosti je nejvíce znám jako
ilustrátor dětských knih a komiksů, pověstí, pohádek a básní
z Čech, Moravy i z Německa. Jeho příběhy na pokračování
vycházely časopisecky v 60. a 70. letech minulého století,
podílel se také na několika animovaných filmech, věnoval se
i známkové tvorbě, spolupracoval se zahraničními nakladateli. V roce 1986 byl oceněn Grand Prix UNICEF při OSN, je
také zapsán na čestné listině v Mezinárodním sdružení pro
dětskou knihu. „Celý život jsem vyhledával lepší stránky bytí.
A o nich jsem se dětem snažil svým kreslením vypravovat.
Čtenáře máme přivádět spíš do světa laskavosti a úsměvu,“
řekl Karel Franta před lety o své tvorbě.

Náročnost: středně obtížné (nezpevněné lesní nebo polní
cesty, zvlněný terén)
Průvodce: Daniel Stráník
Další termín: 29. 8. 2021 ve 13 hodin
Účast na komentované vycházce je ve většině případů bezplatná, nicméně vybraný termín je nutné si rezervovat.

Přírodní rezervace Krašov
15. 8. 2021 od 13 hodin – archeologická procházka do Přírodní rezervace Krašov
Délka prohlídky: 3 hodiny
Místo srazu: U hospodářského dvora Rohy.
Náročnost: Středně obtížné (nezpevněné lesní nebo polní
cesty, zvlněný terén).
Průvodce: Daniel Stráník
Termín: 15. 8. 2021 v 13 hodin

Květa Monhartová / obrazy

Prezentace publikace:

29. 6. – 5. 9. 2021 / kostel
Přestože umění studovala pouze soukromě, je v současnosti
nepřehlédnutelnou, v Plzni žijící kreslířkou, malířkou, ale také
básnířkou. „Někdy mám období, kdy více maluji, jindy zase
píši, viděné dobrodružství ráda spojuji v příběh,“ podotýká
Květa Monhartová, která výtvarnou zkratkou reflektuje život
kolem sebe.

Život je sladký
19. 8. 2021 od 17 hodin
Muzeum ve spolupráci s Knihovnou města Plzně a Městskou
knihovnou v Kralovicích zve na prezentaci knihy Život je sladký. Přednáška o historii cukrářského řemesla na Plzeňsku
se koná v Městské knihovně v Kralovicích.

Akce Archeologické léto 2021:
Zaniklé středověké osídlení Sechutické obory
1. a 22. 8. 2021 od 13 hodin – archeologická procházka do
zaniklé středověké Sechutické obory
Délka prohlídky: 3 hodiny
Místo srazu: Na malém lesním parkovišti v blízkosti Olšanské hájovny.
Náročnost: Náročné (velké převýšení, mimo lesní cesty,
suťová pole, apod.).
Průvodce: Daniel Stráník

Rabštejn nad Střelou
8. a 29. 8. 2021 od 13 hodin – archeologická procházka do
Rabštejna nad Střelou
Prosíme k parkování využít prostoru před nedalekým bývalým hospodářským dvorem Vranov.
Místo srazu: před zámeckou bránou, kde bude prohlídka
objektu. Vstupné do zámku je 100 Kč.
Délka prohlídky: 4 hodiny
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Koncert:
Radost v baroku – Ensemble Guillaume
21. 8. 2021 od 18 hodin / kostel Zvěstování Panně Marii
V rámci projektu Radost v baroku pořádá muzeum ve spolupráci se Spolkem Koncerty Kralovicko koncert smíšeného
vokálního souboru Ensemble Guillaume pod vedením sbormistra Lukáše Vendla.
Program:
Miserere mei, Deus: Johann Hermann Schein, Antonio Lotti,
J. S. Bach, L. Vendl.
Muzeum a galerie severního Plzeňska v Mariánské Týnici
Vás zve k návštěvě nového okruhu – dostavěného východního ambitu, ve kterém si prohlédnete jedinečnou freskovou
výzdobu od Jana Spěváčka.

Knihovna:
Otevírací doba pro veřejnost:
pondělí 9.00–15.00
středa 9.00–15.00
ostatní dny po předchozí domluvě, badatelé, kronikáři po
předchozí domluvě na tel. čísle 373 396 410
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STAVEBNÍ ZÁZEMÍ MÁME TÉŽ VE SLUŽETÍNĚ

ROZVÁŽÍME PO KARLOVARSKÉM A PLZEŇSKÉM KRAJI
KOLO-ZEL Toužim, Náměstí Jiřího z Poděbrad č. 45
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MANĚTÍN ČOV A KANALIZACE
Petr Severa
Výstavba splaškové kanalizace a ČOV se pomalu blíží
ke svému dokončení. Zbývá dokončení stoky D u Rubišparku (viz foto), část tlakové kanalizace pod mostem u křižovatky na Brdo a propojení kanalizace pod
potokem u železné lávky u č. p. 231. V mateřské škole
se upravují terény a dlažba. Dále probíhá asfaltování
povrchů. Spolu s realizací kanalizace a rekonstrukcí vodovodu, pokládá město nový kabel veřejného osvětlení,
který musí být položen před asfaltováním. Tyto práce
jsou upřednostňovány např. před údržbou veřejných
prostor. Za vzniklou situaci se omlouváme a žádáme
o shovívavost.
Z důvodu prací na kanalizaci a vodovodním řadu v Kůchově je stále platná uzavírka komunikace na Nečtiny,
která je povolena do 31. 8. 2021. Průjezd je povolen
jen pro autobusy a jednotky IZS. Prosíme řidiče, aby
neztěžovali práci dělníkům a nevjížděli do označeného
úseku komunikace.
Už jen několik týdnů nás dělí od dokončení stavby. Bude
to pro občany a návštěvníky Manětína opravdu náročné,
a proto Vás žádáme o trpělivost. Je důležité respektovat
dopravní značení a být ohleduplní k pracovníkům stavební firmy, ale i k ostatním spoluobčanům. Autobusová
zastávka je pro všechny linky a pro oba směry nadále
přesunuta ke kulturnímu domu (prostranství před objektem Manětín č.p. 264) do odvolání, nejpozději do
31. 8. 2021. Další informace Vám podá Josef Burda (místostarosta města) tel. 606 683 687 nebo Petr Severa tel.
724 147 642.
Dostáváme spoustu dotazů, jakou revizní šachtu pořídit. Provozovatel kanalizace požaduje osazení revizní
šachty u každé nemovitosti. Revizní šachta je důležitá
pro kontrolu a čištění. Prostřednictvím Stavebnin L. L.
Trade, na adrese Manětín 317, jsou zajištěny revizní
šachty pro zájemce, kteří si je objednali. Revizní šachty
jsou k zakoupení ve stavebninách v Manětíně.
1) Pochůzná šachta má plastový poklop a je vhodná do
míst, která nejsou zatěžována (chodník, předzahrádka
apod.),
2) Pojízdná šachta do 12,5 t je vhodná do míst, kde jezdí
osobní automobil a občasné zatížení těžší technikou
(parkovací stání, příjezd k nemovitosti apod.),
3) Pojízdná šachta do 40 t je vhodná do komunikací
a pro velké zatížení např. nákladními vozy (popeláři,
hasiči).
S výběrem Vám rádi poradí ve stavebninách, nebo se
obraťte na shora uvedené kontakty.
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Informace k připojení:
Během zkušebního provozu se budou vlastníci nemovitostí připojovat na kanalizační řad. Dle zákona č.
274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, má každý
vlastník pozemku nebo stavby, na kterých vznikají nebo
mohou vznikat odpadní vody, povinnost připojit se na
kanalizaci v případech, kdy je to technicky možné. Do
nové splaškové kanalizace nesmí být svedeny srážkové vody ze zpevněných i nezpevněných ploch, střech,
drenáží, přepady ze studen a odvodňování sklepních
prostor, vypouštěny vody z bazénů, vody z mytí automobilů apod.
Před vlastním připojením požadujeme osazení revizní
šachty (v místech, kde nelze umístit revizní šachtu postačí čistící kus přístupný ke kontrole, např. sklepení).
Kanalizační přípojka je samostatnou stavbou, tvořenou
úsekem potrubí od vyústění vnitřní kanalizace k zaústění do stokové sítě. Přípojku zřizuje na své náklady
vlastník připojované nemovitosti.
Každý vlastník připojovaného objektu musí předložit doklad o vývozu a likvidaci odpadních vod za rok
2021 ze stávajících DČOV, septiků a odpadních jímek
(množství odpadních vod odpovídající velikosti jímek
apod.). Žádáme vlastníky nemovitostí v Manětíně, aby
si včas vývoz a likvidaci odpadních vod zajistili. Vývoz
může provádět jen oprávněná osoba (např. Vodárna
Plzeň a. s. – pobočka Kralovice, tel.: 373 396 305).
Tímto opatřením chceme předejít neoprávněnému
přečerpávání kalu na novou ČOV.
Kontrolu připojení před záhozem a doklad o vývozu
odpadních vod bude provádět pověřená osoba. S vlastníkem nemovitosti bude uzavřena Smlouva o odvádění
odpadních vod.
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Z KULTURY, OBCHODU, SPORTU A DALŠÍ INFORMACE
Víceúčelové hřiště Manětín
Objednávky na tel. čísle 728 678 889.

Pavel Kohout – varhany, Roman Červinka – housle
www.prochazkyumenim.cz

Ordinace praktického lékaře MUDr. Stehlíka oznamuje
změnu ordinační doby. Z důvodu dovolené od 23. do
27. 8. 2021 bude ordinace: út 8.00–12.00 Manětín,
čt 8.00–12.00 Manětín. Ostatní dny bude ordinace
v NZZ Dolní Bělá 8.00–12.00 hod. Zastupuje MUDr. Tomáš Křiklán, praktický lékař v Dolní Bělé. Návštěvy lze
nahlásit na tel. č. ordinací: Manětín – 373 392 246,
Dolní Bělá – 373 394 258

Výkup kožek proběhne v Manětíně u městského úřadu
v sobotu 7. 8. a 3. 9. 2021 od 14.00 hodin. Králičiny
10 Kč. Výkup zajišťuje firma Růžena Kubešová, tel.
415 749 562, 723 763 418.

SDH Zhořec pořádá v sobotu
7. 8. 2021 od 14.00 hod
ve Zhořci na návsi koncert
„Heligonky Aleše Rusňáka“.
Všichni jste srdečně zváni,
občerstvení zajištěno.
TJ Sokol Manětín – oddíl kopané
Stará garda podzimní část soutěže:
27. 8. 2021 18.00 hod Manětín – Zruč
3. 9. 2021 18.00 hod Třemošná – Manětín
10. 9. 2021 17.30 hod Manětín – Druztová
17. 9. 2021 17.30 h Plasy – Manětín
24. 9. 2021 17.00 h Manětín – Kožlany
Hledáme muže nebo ženu na občasnou výpomoc
s údržbou malé zahrady během léta v Manětíně a okolí.
Jedná se o lehké práce přibližně 4–6 hodin týdně, dle
dohody a počasí. Vhodné jako vedlejší výdělek pro důchodce, vlastní doprava je plus, ale není nutná. Kontakt:
607 756 035.
IX. ročník 2021
Procházky uměním s Jitkou Hosprovou
21. 8. Dolní Bělá, Kostel Povýšení sv. Kříže 18.00 hod
SLAVNÉ EVROPSKÉ HOUSLE
Jaroslav Svěcený – housle, Lukáš Sommer – kytara
3. 9. Manětín, Kostel sv. Barbory 18.00 hod
BARBOŘINY VARHANY V NOVÉM SVĚTĚ

SDH Mezí pořádá dne 4. 9. 2021 Okrskovou hasičskou soutěž. Soutěž se bude konat na návsi v obci
Mezí. Začátek soutěže bude v 11 hod, sraz účastníků
od 10.30 hod. Občerstvení zajištěno, pro děti projížďky
na koních, večer posezení.
Nábytek Štuksa, spol. s r.o.
Hledáme kolegy na pozice údržbář,
obsluha stroje pro zpracování dýh
a obsluha stroje pro finalizaci dýhových hran.
Nabízíme stabilní pracovní kolektiv, zajímavou práci,
vstřícné jednání.
Velmi dobré podmínky v příjemném prostředí. Vysoké
finanční ohodnocení. Praxe v oboru výhodou.
www.stuksa.cz, tel. 777 697 356

Ing. Dana Krepindlová (roz. Holotová)
tel.: 777 023 423, 773 333 606 (asistentka)
Otevírací doba kancelář MANĚTÍN:
Manětín 89 (v budově MěÚ 1. patro)
Pondělí:
9.00–15.00 hod
Středa:		
9.00–15.00 hod
Ostatní dny dle tel. domluvy,
možná je i osobní návštěva u klienta.
Další pobočky, ve kterých náš tým najdete:
Třemošná, Plasy, Horní Bříza, Město Touškov,
Plzeň-Bory

Vydavatel Manětínského zpravodaje:
Město Manětín, Manětín 89, 331 62, IČ: 00258091. Periodický tisk územního samosprávného celku – měsíčník, místo vydávání Manětín.
Sazba a tisk: TCF print s.r.o., Plzeň. Foto v úvodu titulní strany Oto Tesař. Děkujeme autorům za všechny zaslané příspěvky a fotografie.
Za případné tiskové chyby se čtenářům omlouváme. Příspěvky a plakáty ve zpravodaji nejsou nijak stylisticky upravovány vydavatelem,
vydavatel si vyhrazuje v případě potřeby právo příspěvky krátit. Příspěvky do dalšího čísla nám, prosíme, zasílejte do 28. dne
tohoto měsíce na adresu zpravodaj@manetin.cz, pozdější příspěvky nebudou moci být uveřejněny.
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