XLIV. ročník

květen 2018 (4. 5. 2018)

MK ČR E 12287

Vážení spoluobčané,
zdravím Vás na začátku měsíce května a chci se s Vámi podělit o následující:
Dotace
Program Záchrany architektonického dědictví Ministerstva kultury ČR. Obdrželi jsme částku 1.900.000,Kč na pokračování obnovy historické plochy – západní škarpa v Manětíně. Byly odeslány podklady pro
rozhodnutí o poskytnutí dotace na Ministerstvo kultury.
Podali jsme žádosti o dotace na Plzeňský kraj:
- Z programu „Zachování a obnova pam. hodnoty a podstaty nemovité kulturní památky nebo národní
kulturní památky 2018“ na čp. 92 – obnova střechy dvorního objektu – žádost o 800.000,- Kč. Naše žádost
je zařazena do náhradníků.
- Z programu „Obnova původního řešení nemovitostí a drobných staveb na území památ. rezervací a zón
2018“ na čp. 221 – výměna oken a dveří – žádost o dotaci 200.000,- Kč. Naše žádost byla vyřazena.
- Z programu stabilizace a obnovy venkova 2018 jsme podali žádost na rekonstrukci místní komunikace ve
Stvolnech na max. částku 500.000,- Kč. Schválena dotace 300.000,- Kč.
- Z programu podpora a vybudování sportovišť – žádost o dotaci na vybudování běžecké dráhy Manětín.
Žádost nebyla podpořena.
- Z programu „Podpora jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Plzeňského kraje v roce 2017“ na velkou
opravu cisternové automobilové stříkačky většího rozsahu jsme obdrželi rozhodnutí o dotaci na
1.500.000,- Kč z prostředků Ministerstva vnitra, z Plzeňského kraje jsme již dostali 500.000,- Kč a
spoluúčast města je 2.065.600,- Kč.
- Z programu „Podpora jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Plzeňského kraje v roce 2018“ jsme
požádali o částku 60.000,- Kč na věcné vybavení jednotky sboru dobrovolných hasičů města.
- Z programu na odstranění havarijních stavů jsme podali žádost o dotaci na opravu propustku v Lipí na
cestě k Radějovu.
Průtah městem III. etapa
Bylo vydáno územní rozhodnutí. Město se odvolalo z důvodu nesouhlasu s povrchem silnice. Po splnění
všech podmínek bude odvolání řešit Krajský úřad Plzeňského kraje.
Pozemky pro rodinné domy
Probíhá projektování k územnímu řízení. Již se začínají hlásit zájemci, proto neváhejte a zašlete svoji
žádost včas.

Rekonstrukce silnice Manětín – Stvolny – Močidlec (na hranici kraje)
V dubnu byla zahájena oprava této silnice. Je s tím samozřejmě spojena i řada omezení, která musíme
vydržet. Proto Vás žádám o trpělivost a shovívavost. Práce probíhají po etapách, odstartovaly úplnou
uzavírkou v úseku z Manětína až na křižovatku do Hrádku. Po dvou týdnech byl tento úsek zprovozněn.
Nyní probíhají práce od křižovatky do Hrádku ke křižovatce na Kotaneč a Vysočany. Dále bude následovat
úsek od křižovatky na Kotaneč a Vysočany do Stvolen. Poslední etapou bude úsek ze Stvolen na hranice
kraje směrem na Močidlec. Pro bližší informace sledujte internetové stránky města či skupinu Město
Manětín na Facebooku. Práce by měly dále probíhat po celý květen, termín dokončení bude
pravděpodobně konec června 2018.
Poutní slavnost v Lukové
V sobotu 28. 4. 2018 od 16.00 hodin se konala poutní mše svatá v kostele sv. Jiří v Lukové, kterou sloužil
emeritní plzeňský biskup František Radkovský a které se zúčastnila senátorka Dr. Milada Emmerová. Díky
instalované expozici a také díky paní senátorce byla zahájena oprava tohoto kostela, která bude v tomto
roce pokračovat další etapou.
Oprava válečného hrobu v Lukové
Probíhá rekonstrukce válečného hrobu v Lukové, za jehož neuspokojivý stav nám hrozila pokuta. Bude
podána žádost o dotaci na Plzeňský kraj.
Oprava kamenného podstavce
Byla provedena oprava kamenného podstavce a křížku na návsi před kapličkou v Brdě.
Bártek rozhlasy – servisní prohlídka
Byla objednána servisní prohlídka našeho rozhlasu, která bude provedena v nejbližší době.
Konkurz na ředitele Základní školy v Manětíně
Probíhá konkurz na ředitele ZŠ Manětín. Výsledek konkurzu bude znám nejpozději v červnu.
Opravy místních komunikací
V květnu proběhnou opravy místních komunikací ve Vladměřicích a ve Stvolnech. Proběhne oprava
komunikace od hlavní silnice na Ovčín. Tyto opravy již zastupitelstvo města schválilo.
Manětínsko - nečtinský mikroregion
Byla podána žádost o dotaci na plošinu. Výše dotace 400.000,- Kč. Celkové náklady budou kolem 800.000,Kč. Byla schválena částka 380.000,- Kč.
Dotace na kompostéry a štěpkovač. Byly dodány kompostéry a štěpkovač. Jednotlivé obce budou
zajišťovat administrativu kolem smluv a distribuci kompostérů. V květnu bude možné uzavřít smlouvu a
následně si kompostér převzít.
Kladení věnců u příležitosti výročí konce 2. světové války
V úterý 8. května 2018 se bude konat kladení věnců a uctění obětí 2. světové války. Toto se bude konat
na těchto místech:
9.00 – u pomníku TGM v Rabštejně nad Střelou
9.30 – u pomníku v Manětíně
10.00 – u pomníku v Mezí
10.30 – u pomníku ve Zhořci
Srdečně Vás všechny zvu a prosím, abyste s sebou vzali i děti, abychom je učili dobrému vztahu a úctě k
těmto místům.
Pozvánky:
8. 5. 2018 – kladení věnců u památníků padlým v Rabštejně, v Manětíně, v Mezí a ve Zhořci
24. 6. 2018 – Manětínské městské slavnosti 2018, při kterých se bude konat slavnostní představení
a požehnání nové vlajky města za účasti čestných hostů.
Mgr. Josef Gilbert Matuška, starosta města
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Usnesení ze 41. zasedání zastupitelstva města Manětín – 25. 4. 2018
EVA VAŇKOVÁ
Zastupitelstvo města bere na vědomí:
50/18 – zprávu o činnosti starosty od posledního zasedání zastupitelstva města, která je přílohou č. 1
tohoto usnesení.
Zastupitelstvo města schvaluje:
51/18 – program 41. zasedání ZM.
52/18 – zapisovatelkou jednání paní Evu Vaňkovou.
53/18 – ověřovateli zápisu pana Miloslava Brože a paní Věru Janouškovcovou.
54/18 – rozpočtové opatření č. 3, které je přílohou č. 2 tohoto usnesení.
55/18 – přijetí dotace ve výši 300 000 Kč z Programu stabilizace a obnovy venkova PK 2018.
56/18 – odprodej pozemků parc. č. 1508/3 o výměře 792 m2 a parc. č. 1508/4 o výměře 2 880 m2 dle
geometrického plánu č. 651-18/2018 v k. ú. Manětín za cenu 10 000 Kč spolku KOS Manětínský z. s., IČ
26658976, dle kupní smlouvy, která je přílohou tohoto usnesení č. 3.
57/18 – prodej pozemku parc. č. 1918 o výměře 28 m2 v k. ú. Manětín za cenu 50 Kč/m2 manželům K.,
Manětín.
58/18 – prodej pozemku parc. č. 468/7 o výměře 158 m2 a pozemku parc. č. 468/8 o výměře 44 m2, oba
v k. ú. Luková u Manětína dle GP č. č. 74-197/2017 za cenu 50 Kč/m2 paní D. A. a panu D. A. P., Luková.
59/18 – odkoupení pozemku parc. č. st. 503 o výměře 24 m2 za cenu 50 Kč/m2 od paní D. A. a pana D. A.
P., Luková.
60/18 – nájemní smlouvu se spolkem Baroko v Čechách z. s., IČ 02757079, která je přílohou tohoto
usnesení č. 4, a pověřuje starostu města jejím podpisem.
61/18 – odkoupení pozemků parc. č. 601/8 o výměře 51 m2 za cenu 6 000 Kč a parc. č. 1796/3 o výměře 8
m2 za 1 000 Kč, oba v k. ú. Manětín od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČ 69797111.
62/18 – pořízení změny č. 1 územního plánu Manětín zkráceným způsobem.
63/18 – obsah změny č. 1 územního plánu Manětín, který je přílohou tohoto usnesení č. 4.
64/18 – přistoupení města Manětín do Sdružení místních samospráv ČR na základě § 46 a § 84 odst. 2
písm. e/ zákona o obcích č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů a čl. 3 Stanov Sdružení místních
samospráv České republiky, a pověřuje starostu města vyplněním přihlášky a jejím zasláním spolu s tímto
usnesením na adresu sídla Sdružení místních samospráv ČR.
65/18 – Příkazní Smlouvu s Ing. Milanem Vávrou, IČ 70565741, na technický dozor investora akce
„Stavební úpravy čp. 92 v Manětíně“, která je přílohou tohoto usnesení č. 5, a pověřuje starostu města
jejím podpisem.
66/18 – Smlouvu o dílo s firmou ROBSTAV stavby k. s., IČ 27430774, na opravu komunikací ve Stvolnech,
která je přílohou tohoto usnesení č. 6, a pověřuje starostu města jejím podpisem.
67/18 – Dodatek č. 6 ke Smlouvě o úhradě nákladů spojených se zabezpečením pečovatelské služby č.
15/08 ze dne 26. 5. 2008, který je přílohou tohoto usnesení č. 7, a pověřuje starostu města jeho podpisem.
68/18 – Smlouvu o dílo na zpracování lesního hospodářského plánu pro LHC Městské lesy Manětín firmou
Plzeňský lesprojekt, a. s., IČ: 25202448, která je přílohou tohoto usnesení č. 8, a pověřuje starostu města
jejím podpisem.
69/18 – Smlouvu o dílo s Jiřím Šmídem, IČ 43341641, na dodání, montáž a zprovoznění nového topného
systému v bytě čp. 150 v Manětíně, která je přílohou tohoto usnesení č. 9, a pověřuje starostu města jejím
podpisem.
Zastupitelstvo města neschvaluje:
70/18 – odkoupení budov na pozemcích parc. č. st. 353/1, parc. č. st. 353/3 a parc. č. st. 1337 za cenu
1 000 000 Kč od ZDV Manětín, IČ 47719524.
Zastupitelstvo města:
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71/18 – rezolutně odmítá a nesouhlasí se změnou způsobu fungování provozovny České pošty v Manětíně
pod jiným IČ formou projektu Pošta Partner. V návaznosti na platnou vyhlášku č. 464/2012 požadujeme
zachovat provoz pošty v Manětíně ve stávajícím režimu. Město Manětín nemá zájem v režimu Pošta
Partner poštu provozovat.
Příští zasedání zastupitelstva města se bude konat ve středu 30. května 2018 v Manětíně.

_____________________________________________________________________________________
EVA WOLLRÁBOVÁ, KOORDINÁTOR AKCE
Naše Základní škola v Manětíně se již pravidelně zapojuje do úklidu města a jeho okolí – dvakrát do
roka, na jaře a na podzim. Tímto aktivním přístupem se snažíme přimět naše žáky se angažovat do úklidu
svého okolí a podpořit jejich zájem o životní prostředí.
V pátek 6. 4. 2018 se děti
vydaly
pod
vedením
vyučujících na úklid města,
zámeckého parku, školní
zahrady, okolí koupaliště a
fotbalového hřiště u KD, kde
shromažďovaly odpad, který
zde zanechali nezodpovědní
lidé. Odpadků stále přibývá,
vždy je co sbírat. Sesbíraný
odpad poté děti za pomoci
dospělých
roztřídily
do
sběrných nádob.
Touto cestou děkujeme
také pracovníkům technického
úseku města, kteří svezli a
zlikvidovali netříděný odpad

v označených pytlích, zanechaný na
určených místech města. Pořízené
fotografie můžete nalézt na webu
naší školy.
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Stavba silnic a mostů na Manětínsku – železobetonový most v Manětíně
VÁCLAV JIRSA
V dubnovém Zpravodaji je uvedeno, že „…železobetonový most v Manětíně byl vybudován v letech
1927-28.“ Údaj je převzatý z manětínské kroniky 1968-1976; kronikář jej do kroniky přepsal z poznámek
Václava Poka počátkem roku 1970. Autorovi článku zapůjčila paní Vlasta Zelenková dvě staré fotografie
stavby mostu, které v roce 1929 pořídil místní fotograf Stanislav Drápala. Obě dobové fotografie nyní
přikládáme. Stojí za to si je prohlédnout.
V roce 1979, kdy dlažbu na mostě nahradil asfaltový povrch, kronikář J. Nacházel do kroniky 1976-1979
zapsal i další data o tomto mostě: Projekt stavby mostu vypracovali inženýři Schumandl a Legát z Prahy.
Následně byla stavba zadána firmě Antonín Siegl a Ing. Michalitschka z Kryr u Podbořan za cenu 325.000
Kč. Skutečný náklad stavby byl 420.000 Kč. Stát tehdy poskytl subvenci 50 %.
Most byl dokončen v červenci 1929.
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Za poznáním baroka (II. ročník)
PAVEL BENEŠ, MUZEUM A GALERIE SEVERNÍHO PLZEŇSKA
Muzeum a galerie severního Plzeňska v Mariánské Týnici a Státní oblastní archiv Plzeň – okresní archiv
Plasy, Vás srdečně zvou na cyklus přednášek Za poznáním baroka (II. ročník), který pořádá Centrum baroka
v Mariánské Týnici.
Přednášky se konají vždy ve středu v přednáškovém sále SOkA Plasy (Stará cesta 558, 331 01 Plasy) od
16.00 hod:
16. 5. – PhDr. Martin Mádl, Ph.D. (Ústav dějin umění, AV ČR): Barokní nástěnné malby v západních
Čechách a výzdoba kláštera v Plasích
23. 5. - MgA. Pavla Bártová (Státní oblastní archiv v Litoměřicích): Typologie barokní knižní vazby
30. 5. - Mgr. Jarmila Skružná (Botanická zahrada hl. m. Prahy): Za zdmi plaského kláštera. Procházka nejen
barokní klášterní zahradou.
6. 6. - PhDr. Martin Svatoš, CSc. (Kabinet pro klasická studia, AV ČR): Gratulační sborníky opatu Tyttlovi
v kontextu dobové obrazové a arteficielní poezie
13. 6. - PhDr. Miroslav Hus (Západočeské muzeum v Plzni): Vojenství doby baroka
20. 6. - Prof. PhDr. Ing. Jan Royt Ph.D., DrSc. (Ústav pro dějiny umění FF UK, Ústav dějin křesťanského
umění KTF UK): Barokní poutní místa v Čechách v 17. a 18. století

Poděkování - údržba stezek v okolí Manětína
VÁCLAV SIDORJAK
Dne 14. 4. 2018 se za podpory studentů 2. ročníku Stojanova gymnázia z Velehradu uskutečnilo několik
brigád na stezkách v okolí Manětína. Studenti se podobně jako v minulých letech podíleli na úpravě
povrchu stezek, vyřezání náletových dřevin a tentokrát i na hledání zaniklého pramene za účelem vytvořit
přírodní studánku. Za jejich úsilí všem mnohokrát děkuji a také Městu Manětín za půjčení pracovního
nářadí.
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I po sloučení jsou úspěšní a vzdělávání žáků nadále pokračuje
a pokračovat bude!
MARCELA HERGETHOVÁ, STŘEDNÍ LESNICKÁ ŠKOLA ŽLUTICE P. O.

Jak již mnozí z Vás ví, na počátku
školního roku 2017/2018 došlo ke
sloučení Středního odborného učiliště
Toužim p. o. a Střední lesnické školy
Žlutice p. o., kdy nástupnickou
organizací se stala Střední lesnická
škola Žlutice p. o.. A proto stojí za
zmínku, že i přes drobné organizační
komplikace, které při sloučení škol
nastaly, Střední lesnická škola Žlutice
p. o. nadále připravuje úspěšné žáky i
absolventy.
Svědčí o tom jejich úspěchy
v různých odborných soutěžích napříč
republikou i Evropou. Za zmínku
rozhodně stojí nedávný úspěch žáka
Karla Koleny, který se v pondělí 19.
února 2018 účastnil krajského kola soutěže Automechanik Junior učebního oboru Mechanik opravář
motorových vozidel, kterou organizovala SPŠ Ostrov. Pod vedením učitelů p. Miroslava Matoušů a p. Petra
Bukváře se umístil na druhém místě a postoupil do celostátního kola, které proběhlo v Service Training
Center ŠKODA AUTO a. s., Kosmonosy.
Dalším velkým úspěchem Střední lesnické školy Žlutice p. o. je
umístění žáků Jiřího Bláhy, Michala Mašáta, Jana Petra a
absolventů Miloše Fajfra a Štěpána Votavy v rámci veletrhu
myslivosti a rybářství v rakouském Salzburku, kde se zúčastnili
Mezinárodní soutěže ve vábení jelenů.
Utkali se s 19 vábníky z 5 evropských zemí (Rakousko, Německo,
Maďarsko, Slovinsko a ČR). Pozoruhodným výsledkem tedy bylo,
že žák Střední lesnické školy Žlutice p. o., Jiří Bláha, se stal
mezinárodním vícemistrem ve vábení jelenů a o 7. místo se spolu
s několikanásobným mistrem Rakouska dělili další 4 vábníci včetně
Michala Mašáta a Miloše Fajfra. Jan Petr a Štěpán Votava sice do finálového klání nezasáhli, ale svými
výkony (shodně na 14. místě) určitě ostudu
neudělali. Střední lesnická škola Žlutice tak opět
prokázala, že ve vábení jelenů v České republice i
v zahraničí patří mezi špičku.
V neposlední řadě je třeba zmínit konání VIII.
ročníku místního kola soutěže YPEF 2018 (Young
People in European Forests – Mladí lidé v
evropských lesích), které proběhlo ve Střední
lesnické škole Žlutice p.o. 21. 2. 2018. Kola se
zúčastnilo 10 družstev ve dvou kategoriích: mladší
a starší žáci.
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Soutěžící čekal teoretický test o 20 otázkách z
oblasti přírody, lesů a lesnictví, poznávací soutěž
o 20 položkách (herbářové položky, listy, plody,
semena, horniny a nerosty, jiné přírodniny,
lesnické pomůcky a prostředky) a praktický úkol
jako doplňková disciplína, kterým bylo složení
dřevěného kotouče v co nejrychlejším čase.
Vítězem v kategorii mladších žáků se stalo
družstvo ze ZŠ Manětín ve složení Marek Štika,
Jakub Zíma a Jan Černý. V kategorii starších žáků
zvítězilo družstvo ze SLŠ Žlutice ve složení Marek
Bartůněk, Stanislav Večeřa a Jiří Moucha. Obě
vítězná družstva postoupila do regionálního kola.
Je vidět, že Střední lesnická škola Žlutice p. o. nadále vychovává talentované a úspěšné žáky, kteří se ctí
reprezentují školu, okres i kraj.

YPEF – Young People in European Forests
Mladí lidé v evropských lesích – regionální kolo
EVA WOLLRÁBOVÁ, VEDOUCÍ TÝMU
Tým Základní školy Manětín ve složení Marek Štika, Jakub Zíma a Jan
Černý se 17. 4. 2018 zúčastnil regionálního kola lesnické olympiády YPEF,
které proběhlo na Střední lesnické škole ve Žluticích. Ve finále Plzeňského,
Karlovarského a Ústeckého kraje
jsme v konkurenci třinácti týmů
získali krásné 2. místo.
Prvenství a postup do
národního kola nám unikl o
pouhý bod, což zamrzí, ale o to
více nás těší, že jsme za sebou
nechali silnou konkurenci –
převážně týmů složených ze
studentů osmiletých gymnázií.
Vedle odborného znalostního
testu (některé části jsou
v anglickém jazyce), klasické
poznávačky přírodnin, nás čekal
také zajímavý praktický úkol práce s porostní mapou.
Byla to naše již sedmá účast
Zleva: Jan Černý, Jakub Zíma a Marek Štika
v této mezinárodní soutěži a
nutno podotknout, že v letech minulých jsme celkem šestkrát postoupili do republikového finále.
(více na www.ypef.eu; www.ypef.cz, www.cesles.cz )
Fotografie i článek vychází s informovaným souhlasem zákonných zástupců.
Květen 2018
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Program Kina Sokol
PAVEL SUK
Plzeňský kraj by chtěl divákům v Manětíně představit svůj unikátní projekt Západočeské baroko,
v rámci kterého nechal natočit krátký hraný film Karáskovo štěstí podle námětu pověsti PhDr. Ireny
Bukačové. Na natáčení filmu se podíleli někteří členové ochotnického souboru MLASK Manětín, stejně tak
na natáčení dvou dílů hraných dokumentů "Za barokem na kole v Plzeňském kraji", který seznámí s
budovanými barokními cyklostezkami. Všechny tři krátké filmy jsou dlouhé cca 15 minut a budou
promítnuty spolu s představením výše uvedeného projektu v pátek 25. 5. 2018 od 19.00 hod v kinosále
KD Manětín. Od 20.00 bude následovat promítání ohlášeného českého filmu Hastrman. Plzeňský kraj
srdečně zve všechny zájemce nejen o manětínské baroko!
TOMISLAV ŠTIKA
Podle úspěšného románu spisovatele Miloše Urbana, oceněného v roce
2002 cenou Magnesia Litera, natočil známý divadelní režisér, herec a zpěvák
Ondřej Havelka neobyčejný romantický „thriller“ HASTRMAN. Vynikající
výkon Karla Dobrého v hlavní roli, kamera, hudba i kostýmy jsou již nyní jisté
nominace na příštího Českého lva.
Pátek, 25. 5. 2018, 20.00 hod
HASTRMAN (romantický, drama, Česko, 2018)
Režie: Ondřej HAVELKA Předloha: Miloš URBAN (kniha)
Hrají: Karel
Dobrý, Simona
Zmrzlá, Jiří
Lábus, Jan
Kolařík, Jiří
Maryško, David Novotný, Norbert Lichý, Vladimír Polívka
Romantický a zároveň ironický příběh hastrmana alias barona de Caus (Karel
Dobrý), jehož láska k venkovské dívce Katynce (Simona Zmrzlá) naplňuje
netušeným štěstím i stravující vášní. Baron se vrací se svým sluhou (Jiří
Lábus) z cest po světě, aby obnovil rybníky na svém panství. Jakožto moderní a osvícený člověk se životu
místních vymyká. Středem jeho zájmu se stane nespoutaná a výjimečná rychtářova (David Novotný) dcera
Katynka revoltující proti autoritám vášnivým uctíváním přírody a pohanských rituálů. Inteligentní a
krásnou dívkou jsou okouzleni všichni, i učitel Voves (Jiří Maryško) a farář Fidelius (Jan Kolařík). Čím více
se Katynka hastrmanovi přibližuje, tím více v něm rostou pochybnosti, zda jako člověk ve zvířeti a zvíře v
člověku tentokrát obstojí. (CinemArt)
Vstupné na všechna představení je dobrovolné.
Průběžně aktualizovaný program naleznete na webových stránkách: www.manetin.cz/mesto/kino

Rozpis zápasů jaro 2018 - Sokol Manětín
JAN KRONĎÁK
20. kolo Sobota 5. 5. 2018 17:00 Sokol Dobříč - SOKOL Manětín
21. kolo Sobota 12. 5. 2018 17:00 Sokol Hunčice - SOKOL Manětín
žáci Neděle 13. 5. 2018 11:00 Slavoj Žihle - SOKOL Manětín
žáci Pátek 18. 5. 2018 17:00 SOKOL Manětín - Sokol Kralovice
22. kolo Sobota 19. 5. 2018 17:00 SOKOL Manětín - Horní Bříza B
23. kolo Sobota 26. 5. 2018 17:00 Sparta Sulkov - SOKOL Manětín
24. kolo Sobota 2. 6. 2018 17:00 SOKOL Manětín - Dolní Bělá B
25. kolo Neděle 10. 6. 2018 14:00 Sokol Kralovice B - SOKOL Manětín
26. kolo Sobota 16. 6. 2018 17:00 SOKOL Manětín - Kamenný Újezd
Květen 2018
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Stará garda Sokola Manětín
VLADISLAV MARŠÁN
Členové staré gardy Sokola Manětín informují své příznivce o svých výsledcích a termínech dalších zápasů:
Na jaře odehrány zápasy:
13. 4. 2018 Manětín – Druztová 3 : 1
Branky: Barchanski Jiří, Kolesa Jarda, Maršán Petr
20. 4. 2018 Třemošná – Manětín 1 : 3
Branky: Zelenka Petr 2x, März Jarda
Tabulka SG podzim - jaro 2017 - 2018 (neúplná):
1. Zruč
8 6 1 1 33 : 18 19
5. Kožlany
2. Manětín 7 5 0 2 24 : 13
15
6. Chrást
3. Plasy
7 4 1 2 23 : 15
13
7. Druztová
4. Třemošná 7 3 2 2 17 : 16
11

7 1 3 3
6 2 0 4
8 0 1 7

18 : 28
9 : 17
8 : 25

6
6
1

Termíny dalších zápasů:
7. 5. 2018 od 18:00 hod (pondělí) Manětín – Třemošná
18. 5. 2018 od 18:00 hod (pátek) Manětín – Plasy (hřiště Nečtiny)

Blahopřejeme
MARIE KLEINOVÁ, 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!
Jubilantky v měsíci květnu: Žofie Zvánovcová (83 let) a Květuše Pátková (91 let), z Manětína.

Květen 2018
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Z kultury, obchodu, sportu a další informace
S lítostí oznamujeme, že 12. dubna 2018, nás, po
dlouhé nemoci, ve věku nedožitých 90ti let,
navždy opustila paní Marie Lichtenbergová,
rozená Tupá, z Lešovic. Děkujeme za tichou
vzpomínku. Jménem pozůstalých Barbora J.
Formanová.
Víceúčelové hřiště Manětín
Objednávky na tel. čísle 728 678 889.
Výkup kožek proběhne v Manětíně u městského
úřadu v sobotu 5. 5. 2018 a 2. 6. 2018, od 14.00
hodin. Králičiny 10 Kč. Výkup zajišťuje firma
Růžena Kubešová, tel. 415 749 562, mobil 723
763 418.
Ordinace praktického lékaře MUDr. Stehlíka
oznamuje, že ve dnech:
10. 5. 2018 (čtvrtek) bude ordinace v Manětíně a
11. 5. 2018 (pátek) bude ordinace v Nečtinech.
Změna je plánována z důvodu přerušení dodávky
el. energie v Manětíně dne 11. 5. 2018.
Vaigl a syn spol. s r.o. Údlice
Prodej drůbežího masa se koná v Manětíně na
náměstí každé liché úterý od 11.40 do 12.05
hodin.
Květen 2018

Oznámení svozové firmy Marius Pedersen a.s.:
v Újezdě, Mezí, Lukové a Zhořci je nově vývozní
den komunálního odpadu pátek. V ostatních
částech města Manětín zůstává vývozním dnem
jako doposud úterý.
Střední lesnická
škola Žlutice
školní polesí
Chlumská hora
nabízí vyrobené palivové dřevo:
– jehličnaté 580,- Kč / 1 prostorový metr
– tvrdé listnaté 640,- Kč / 1 prostorový metr
Ceny jsou uvedeny včetně DPH.
Kontakt: 733 201 813; 602 962 101
Prodej slepiček
Drůbež Červený Hrádek opět prodává slepičky
z vlastního chovu, typu Tetra hnědá, Dominant
ve všech barvách a slepičky Green Shell typu
Arakauna. Stáří 15-20 týdnů, cena 159-195Kč/ ks.
Prodej: Manětín - u pošty
6. června 2018 - 16.30 hod.
10. května a 21. června 2018 - 13.00 hod.
Výkup králičích kožek - cena dle poptávky. Info:
Pá 9.00 – 16.00 hod., tel.601576270, 728605840

Manětínský zpravodaj
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Pravidelně budu odkupovat listovou a
kořenovou zeleninu (mrkev, pastiňák apod.) od
místních zahrádkářů, na podzim dýně hokaido.
Děkuji, Monika K., tel 721 831 128.
SDH Stvolny připravuje na den 14. 7. 2018
uspořádání tradičního turnaje v malé kopané.
Dáváme s předstihem na vědomí všem
příznivcům této sportovně kulturní akce
plánovaný termín a těšíme se na Vaši návštěvu.
Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem
oznamuje AKCI – Informativní rozbor pitné vody,
trvání akce do 30. 6. 2018
Rozsah rozboru dle vyhl. 252/2004 Sb., krácený
rozbor. Rozsah stanovení: Eschirichia coli,
koliformní bakterie, amonné ionty, dusičnany,
dusitany, TOC, pH, železo nebo mangan, tvrdost.
Cena 750,- Kč včetně DPH (obsahuje rozbor
vzorku, vystavení protokolu s výsledky, vystavení
odborného posudku).
Bližší informace na www. stránkách města
Manětín a www.zuusti.cz, tel. 844060606.
Bazárek maminky maminkám
Neváhejte a navštivte náš online bazárek.
Najdete zde oblečení pro děti, dámy a pány,
obuv, sportovní potřeby, věci do domácnosti,
hračky atd ...
Každý týden nové zboží!
Možnost osobního převzetí v Plzni, Manětíně,
Nečtinech, Újezdě, nebo zaslání ČP.
Sledujte nás na facebookových stránkách:
https://www.facebook.com/bazarekmaminky
maminkam/
Kostel sv. Barbory v Manětíně

Sběrný dvůr Nečtiny
V Nečtinech je v provozu sběrný dvůr, kam
mohou vozit odpady i občané našeho města.

Chcete-li přispět jakoukoliv finanční částkou na
opravu kostela sv. Barbory v Manětíně, můžete tak
učinit na transparentní účet, který zřídil vlastník
objektu Římskokatolická farnost Manětín,
č. účtu: 232323319 / 0800.

Kontakt na sběrný dvůr:
Telefon obsluha:
604 794 428 (paní Jitka Stoklasová)
601 560 311 (pan Václav Pešta)
e-mail: obec@nectiny.cz,

Pokud chcete podpořit projekt záchrany „Barbořiných
varhan“, který organizuje spolek Svět podle Jakuba,
můžete učinit na č. účtu: 2800493578 / 2010.

606 091 936 (pan Votýpka za Marius Pedersen
a.s.) jaromir.votypka@mariuspedersen.cz

Tento příspěvek je možné po potvrzení příjemcem
uplatnit jako dar v rámci daňového přiznání či ročního
zúčtovaní daně u zaměstnanců.

Květen 2018

Provozní doba:
Pondělí :
Středa:
Sobota:
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Kontejner na použitý textil v Manětíně
V Manětíně na parkovišti u víceúčelového hřiště je nově umístěn kontejner na
použitý textil. Je určen pro ukládání čistého a suchého použitého ošacení, příp. obuvi,
které může ještě sloužit k dalšímu upotřebení, podrobně je vše popsáno na
kontejneru.
Prosíme občany o balení textilu do igelitových pytlů nebo tašek a zavázání či
přelepení izolepou a také o to, aby nezanechávali pytle či tašky mimo kontejner
a předešli tak zbytečnému znehodnocení obsahu, příp. roztrhání obalů psy apod.

TJ Sokol Manětín letos opět pořádá:

Předprodej: 300 Kč, cena na místě: 450 Kč

Květen 2018
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Redakce:
Toto číslo zpravodaje pro Vás připravili Jiří Pešík, Hana Burdová. Do čísla přispěli: Josef Gilbert Matuška, Eva Vaňková,
Eva Wollrábová, Václav Jirsa, Pavel Beneš, Václav Sidorjak, Marcela Hergethová, Pavel Suk, Tomislav Štika, Jan Kronďák,
Vladislav Maršán a Marie Kleinová, všem děkujeme. Za případné tiskové chyby se čtenářům omlouváme.
Příspěvky do červnového čísla nám prosíme zasílejte do 27. května 2018 na adresu zpravodaj@manetin.cz.
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