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Zpravodaj Městského úřadu v Manětíně / MK ČR E 12287

Vážení spoluobčané,
Josef Gilbert Matuška, starosta města
zdravím Vás na začátku září. Všem našim školákům
přeji hodně radosti při učení a úspěchů ve škole a našim
kantorům hodně sil, trpělivosti a klidu do jejich nelehké,
ale důležité práce. Rodičům školáků přeji pevné nervy a hodně sil v doprovázení svých dětí během jejich
školní docházky a učení. Doufejme, že tento školní rok
již nebude ovlivněn koronavirem nebo snad mnohem
méně než ten minulý. Dnes bych se s Vámi chtěl podělit
o následující:

1. září 2021 – přivítání prvňáčků v ZŠ Manětín

Základní škola – modernizace WC a dvou odborných
učeben
Byla dokončena modernizace WC v budově naší základní školy. Jednalo se o třetí etapu. Během prázdnin roku
2019, 2020 a 2021 proběhly práce. 31. srpna se konala
závěrečná kontrolní prohlídka za účasti stavebního
úřadu a pracovnic Krajské hygienické stanice z Plzně.
Dále byla dokončena modernizace dvou učeben v naší
základní škole.
Mateřská škola – nový koberec a nábytek
Byla provedena výměna koberce v budově naší mateřské školy. Byl také pořízen nový nábytek, kterým byla
dovybavena jedna třída a další novinky. Okolí mateřské
školy bylo také již uvedeno do původního stavu.
Den otevřených dveří v našich školách v sobotu 2. října
2021

V tento den od 10 do 12 hodin Vás srdečně zveme do
základní školy, do mateřské školy a také do základní
umělecké školy, kde si budete moci prohlédnout nejen
výše zmíněné změny v jednotlivých budovách. Určitě
tedy této možnosti využijte.
Výstavba nové kanalizace a ČOV v Manětíně
Byla dokončena výstavba nové kanalizace a nové čistírny odpadních vod v Manětíně.
Poslední srpnový den se konala závěrečná kontrolní
prohlídka. Kanalizace včetně 6 čerpacích stanic a 3 odlehčovacích komor bude uvedena do předběžného
užívání. Ve druhé polovině měsíce 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. Po dvou letech jsme rádi, že je
tato akce u konce.
Dokončení výměny 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 Manětíně 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.
Po dokončení práce na výměně vodovodu a na vodovodních přípojkách jednotlivých domů vedle hlavní
silnice ve směru na Nečtiny bude následovat zadláždění
komunikace. To je důvodem dvouměsíčního prodloužení uzavírky silnice.
Tato stavba není tedy stavbou města ani neprobíhá na
náklady města. Jsem rád, že se podařilo zajistit podporu pro realizaci akce, protože vodovod v této lokalitě byl

ve velice nešťastné pozici a ve špatném stavu.
Pokračuje rekonstrukce kotelny v domě čp. 256
Dokončuje se rekonstrukce kotelny v čp. 256 v Manětíně, která vytápí 4 bytové domy a zároveň také budovy úřadu, se kterými je propojena teplovodem. Byly
demontovány staré kotle, které nahradily 3 nové kotle
Benekov. Byly vyměněny zásobníky na teplou vodu.
Byly vyvložkovány všechny tři komíny. Zastupitelstvo
města schválilo, že stávající původní otevřená expanzní
nádoba, která je umístěna na půdě pod střechou, bude
nahrazena novým tlakovým systémem, tzv. expanzomatem, který bude umístěn přímo v kotelně. V nejbližších
dnech proběhne topná zkouška a nové kotle budou
uvedeny do provozu, aby byly připravené na zahájení
topné sezony.

Usnesení z 23. zasedání zastupitelstva města Manětín, 25. 8. 2021
Eva Vaňková
Zastupitelstvo města bere na vědomí:
90/21 – zprávu o činnosti starosty od posledního zasedání zastupitelstva města, která je přílohou č. 1 tohoto
usnesení.
Zastupitelstvo města schvaluje:
91/21 – program 23. zasedání ZM.
92/21 – zapisovatelkou jednání paní Evu Vaňkovou.
93/21 – ověřovateli zápisu pana Jana Fencla a pana
Josefa Haalu.
94/21 – změny ve vymezení rozsahu předmětu díla „Manětín – ČOV a kanalizace“ blíže specifikované a odůvodněné v jednotlivých změnových listech č. 27–37
a v soupisu neprovedených prací na stoce F (opční právo)
95/21 – dodatek č. 7 ke smlouvě o dílo ze dne
29. 3. 2019, jejímž předmětem je realizace stavebních
prací na veřejné zakázce „Manětín – ČOV a kanalizace“, který je přílohou tohoto usnesení č.2, a pověřuje
starostu města jeho podpisem.
96/21 – výměnu expanzní nádrže kotelny v čp. 256
v Manětíně za expanzní stanici dle cenové nabídky
firmy Bohumil Titl, která je přílohou č. 2 tohoto usnesení.
97/21 – rozpočtové opatření č. 4, které je přílohou č. 2
tohoto usnesení.
98/21 – rozpočtové opatření č. 5, které je přílohou č. 3
tohoto usnesení.
99/21 – delegovat starostu na mimořádnou valnou
hromadu VaK a. s., která se bude konat 21. 10. 2021.
100/21 – záměr směny pozemků parc. č. 1928 o výměře 9 m2, parc. č. 1276/8 o výměře 112 m2 a parc.
č. 1270/38 o výměře 676 m2, v k. ú. Manětín dle GP č.
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732-2/2021.
101/21 – záměr prodeje pozemku parc. č. st. 269 o výměře 269 m2 v k. ú. Manětín.
102/21 – záměr prodeje pozemku parc. č. st. 1270/6
o výměře 2247 m2 v k. ú. Manětín dle GP č. 732-2/2021.
103/21– záměr prodeje pozemku parc. č. st. 1333 o výměře 14 m2 v k. ú. Manětín.
104/21 – záměr prodej pozemku parc. č. 2/5 o výměře
4 m2, parc. č. 747 o výměře 17 m2, parc. č. 748 o výměře
43 m2, parc. č. st. 58/1 o výměře 6 m2 v k. ú. Česká
Doubravice.
105/21 – záměr směny pozemků parc. č. 478/5 o výměře 51 m2, parc. č. 459/4 o výměře 68 m2, parc. č.
459/5 o výměře 8 m2 a parc. č. 459/6 o výměře 23 m2
v k. ú. Kotaneč dle GP č. 116-111/2021.
106/21 – prodej pozemků parc. č. st. 272 o výměře
3 m2, parc. č. st 273 o výměře 1 m2 a pozemek par. č.
224/31 o výměře 83 m2 oddělených GP č. 288-21/2021
od pozemku parc. č. 224/3 v k. ú. Rabštejn nad Střelou
za cenu 100 Kč/m2 panu Z. K.
107/21 – prodej pozemku parc. č. 224/30 o výměře
181 m2 odděleného GP č. 288-21/2021 od pozemku
parc. č. 224/3 v k. ú. Rabštejn nad Střelou za cenu
100 Kč/ m2 panu J. Š.
Zastupitelstvo města neschvaluje:
108/21 – záměr prodeje části pozemku parc. č. 319/1
o výměře cca 300 m2 a části pozemku parc. č. 319/2
o výměře cca 1200 m2 v k. ú. Česká Doubravice.
Příští zasedání zastupitelstva se bude konat
22. 9. 2021 v Manětíně.
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Nový školní rok v Mateřské škole Pastelka Manětín začíná
Marie Křemenáková, ředitelka Mš

Ve středu 1. září 2021 se otevřela brána Mateřské školy
PASTELKA v Manětíně pro nový školní rok 2021/2022.
Ve školce se sešel, za poslední roky, rekordní počet dětí!
Celkem je to 50 žáčků, v každé třídě – tedy u Berušek
i u Sluníček po 25 dětech. Převládají děvčátka, těch
máme 28 a chlapců 22. Do mateřské školy docházejí
děti převážně z Manětína a spádových obcí, jako třeba ze Stvolen, Mezí a Rabštejna nad Střelou. Velkou
skupinu tvoří ale i děti ze vzdálenějších nespádových
obcí, tedy z Hradu Nečtiny, Nečtin, Lešovic, Novosedel, Močidlece, Hodovíze, Dolní Bělé, Štichovic, Dražně
a Bažantnice. Předškoláků, kteří po roce v MŠ zamíří do
základních škol, se připravuje v tomto roce celkem devatenáct. Převažovat budou ve školce v tomto školním
roce dětičky menší, tedy dvou a půl leté až čtyřleté, těch
je cca 26. V měsíci září, kterému říkáme adaptační, se
budeme snažit o to, aby se všem dětem v naší mateřské školce zalíbilo a aby zde byly šťastné a spokojené.
V průběhu letních prázdnin se v mateřské škole prováděly náročné úpravy, které přispěly k celkovému zkvalitnění a zvelebení prostředí, sloužícímu především
při činnostech a hrách dětí. Nechali jsme položit nový

rozsáhlý koberec, včetně podkladové stěrky, v herně
u Berušek a v téže třídě zhotovil truhlář nové skříňky a poličky na uložení hraček a dalších potřebných
věcí pro pohodlné a pohodové činnosti dětí. V prostoru školní auly byla vytvořena menší šatna s úložnými
prostory pro oblečení dětí, které ve školce odpoledne
spinkají, tráví čas herními činnostmi a přemisťují se
mezi jednotlivými třídami. Prováděla se i hloubková
očista všech vnitřních prostor budovy školky tak, aby
splňovala náročná hygienická opatření v covidové době,
a aby se mohly děti vrátit po prázdninách do bezpečného a čistého prostředí.
Se zřizovatelem Mateřské školy v Manětíně a dále ve
spolupráci se Základní školou v Manětíně připravujeme
na 2. 10. 2021 uspořádání Dne otevřených dveří v obou
institucích tak, aby se široká veřejnost mohla podívat
a seznámit se s prostředím, ve kterém vaše děti tráví
většinu svého denního času.
Věříme, že se nám v novém školním roce v Mateřské
škole PASTELKA v Manětíně bude dařit a že nám jej nic
nenaruší! Dětem přejeme mnoho úspěchů ve veškerých
činnostech a plodně a šťastně prožité dny ve školce!

Letní příměstské tábory SVČ Radovánek
Ivana Kleinová
Manětínské pracoviště SVČ Radovánek uspořádalo
o letošních prázdninách tři pětidenní příměstské tábory,
jichž se zúčastnilo bezmála dvacet dětí z Manětína
i širokého okolí. Tábory se konaly v budově Dětského
klubu Manětín, součástí každodenního programu byly
venkovní aktivity v přilehlé zahradě i vycházky do místní
přírody.

2021

V rámci prvního táborového dobrodružství „V zemi
rudého náčelníka“ (28. 6. – 2. 7. 2021) se děti na pět
horkých letních dní proměnily v indiány – vyrobily si
indiánské čelenky a kostýmy, vymyslely si indiánská
jména a zhotovily kmenové totemy. Společnými silami
luštily indiánské šifry a hledaly části slunečního amuletu
ukryté v místní krajině. Poslední táborový den patřil vel-
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kým indiánským hrám na
počest ducha Slunce, jež
byly zakončeny slavnostním tancem okolo ohně.
Po divokém začátku
prázdnin v zemi indiánské čekalo děti poklidnější „Putování za řemesly“
(12.–16. 7. 2021). Jak již
název napovídá, program
tábora byl zaměřen na nejrůznější tradiční profese
a řemesla nejen na Manětínsku (drátenictví, šití
a vyšívání, vaření, modelářství, práce se dřevem,
návrhářství oděvů, mlynářství,…). Děti si formou
her a dílniček osvojily práci
s nejrůznějšími materiály
– vyrobily si šperky z knoflíků a magnetky z břidlice, vyzkoušely si výtvarnou techniku decoupage
a mnohé další.
Posledním z příměstských
táborů pro děti mladšího
školního věku byla srpnová „Vesmírná odysea“
(2.–7. 8. 2021). Odvážní
účastníci si v rámci táborové hry nejprve vyrobili
kosmonautskou výstroj
a výzbroj, vyzdobili raketu
zaparkovanou v zahradě
a připravili ji k dlouhému letu. Následující dny už děti
trávily na různorodých planetách v daleké galaxii, kde
plnily úkoly místních obyvatel výměnou za raketové
palivo. Kosmounautům se nakonec podařilo doletět až
na kdysi zelenou planetu postiženou rozsáhlými požáry,
kde místním domorodcům předali semena zemských
rostlin s cílem planetě znovu navrátit ztracené zdraví
a krásu.
Všechny příměstské tábory se uskutečnily pod vedením
Marty Vavříkové, vedoucí manětínského pracoviště SVČ
Radovánek, program připravily externí pracovnice Ivana
Kleinová (1. a 3. tábor) a Oldřiška Fiklíková (2. tábor).
Prvního příměstského tábora se k naší radosti účastnila
také ředitelka SVČ Radovánek, paní Eva Tischlerová.
Obědy pro účastníky prvních dvou táborů již tradičně zajistila jídelna ZŠ Manětín, v srpnu děti docházely
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do místního bistra Jitřenka. Ráda bych touto cestou
poděkovala vedoucím obou zařízení za projevenou
vstřícnost a spolupráci.
Děti ani rodiče neměli k průběhu táborů žádné negativní připomínky, veškeré ohlasy naopak byly – k velké
radosti všech vedoucích – ryze pozitivní. Při závěrečných zhodnoceních se děti i vedoucí táborů shodly,
že si společné dny náramně užily a všechny tábory
vyhodnotily jako velmi vydařené.
Závěrem mi nezbývá než jménem manětínského pracoviště SVČ Radovánek poděkovat všem rodičům za
projevenou důvěru i pozitivní zpětnou vazbu a dětem za
nezapomenutelné společné zážitky. Věříme, že se nám
na letošní prázdniny podaří navázat i v následujícím
roce, kdy se budeme opět těšit nejen na již zkušené,
ale i nové táborníky!
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Městská knihovna Manětín
Alena Fišerová
Milí čtenáři, knihovna Vám již může poskytovat všechny
své služby, včetně kopírování, tisku, možnosti práce na
internetu a je pro Vás otevřena dle standartní otevírací
doby.
Komentovaná prohlídka v ZOO Plzeň 28. 8. 2021.
V sobotu sice trošku pršelo, ale děti si návštěvu v ZOO
přesto hezky užily.
Děkuji rodičům za
spolupráci a krásné fotografie! Ze
zdravotních důvodů jsem nemohla
jet, což mě velice
mrzí a tak doufám,
že bude v budoucnu naše knihovna
opět v soutěži
úspěšná !
Další ročník soutěže o vstupenky
probíhá v termínu:
1. 3. 2021 – 15. 12.
2021. Neváhejte a zaregistrujte se co nejdříve!
BOOKSTART – S KNÍŽKOU DO ŽIVOTA – další společnou schůzku plánujeme na úterý 14. září 2021 (16.30–
17.30). Děti, nezapomeňte si do knihovny přinést své
malé sovičky. Budou nám pomáhat plnit různé úkoly.
Bližší informace v knihovně a na našich stránkách.
Malý výběr z nových knih zakoupených pro naše čtenáře:
pro dospělé:
Francoise Bourdin – Clařino tajemství
Melanie Gideon – Měsíční údolí
Hillary Jordan – Bahnitá pole
Ward Larsen – Dokonalý zabiják
Elli H Radinger – Moudrost vlků

2021

pro děti:
Anna Kemp – Psi nebaletí
Ursel Scheffler – Motýlí pošta: příběh o odcházení
a vzpomínání
Sussane Weber – Světluška Glorie: kouzelné pohádky
na dobrou noc
Dita Křešťanová – O ježečku Jendovi
Zuzana Neubauerová – Kouzelníček a nejkrásnější
dárek

Další novinky najdete
v našem on-line katalogu: https ://katalog.manetin.cz/
Knihovnička pro seniory: 23. 9. 2021 (13.30–14.30)
Informace: Město Manětín a Knihovna Manětín se zapojila do projektu „Kultura občanům regionu“.
Projekt je zaměřen především na seniory a nabízí např.
návštěvy divadelního představení ve VELKÉM či NOVÉM DIVADLE V PLZNI s možností navštívit také další
kulturní cíle (muzea, galerie, pivovar).
Je možné také navrhnout individuální program (návštěva obchodních center apod.) DJKT ve spolupráci
s Plzeňským krajem a jednotlivými obcemi nabízí na
tyto akce kompletní zajištění autobusové dopravy!
Senioři si mohou s sebou na akci vzít také doprovod.
Vstupenky do divadla jsou v předprodeji v naší knihovně
a výběr místa (cena vstupenky) je jen na Vás.
Nabídka představení: 6. 11. 2021 od 16.00 – ND – MY
FAIR LADY (vstupné: 430,- až 590,-), 13. 2. 2022 od
16.00 – ND – CARMEN (vstupné: 290,- až 350,-)
22. 5. 2022 od 16.00 – VD – BROUK V HLAVĚ (vstupné
230,- až 340,-)
Neváhejte a využijte této zajímavé nabídky.
Další informace o knihovně a aktuality najdete na adrese: https://manetin.knihovna.cz/
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STAVEBNÍ ZÁZEMÍ MÁME TÉŽ VE SLUŽETÍNĚ

Akce plná zážitků – to je Víkend otevřených ateliérů. Dejte ji do diáře už teď!
O víkendu 25. a 26. září 2021 se již pošesté od 14 do 20 hod otevřou dveře ateliérů, galerií, škol a dalších
míst, kde umění vzniká nebo se vystavuje. Pro návštěvníky je to příležitost poznat osobně umělce, seznámit
se s výtvarnými technikami a zkusit sami tvořit na workshopech. Akci organizuje společnost Grafia s podporou města Plzně, Plzeňského kraje, městského obvodu Plzeň 3 a Nadací 700 let města Plzně. Účast na
akci je pro návštěvníky i umělce zdarma. Veškeré podrobnosti jsou na webu akce www.otevreneATELIERY.cz.
Další info: Vendula Kracíková – 774 484 857, kracikova@grafia.cz
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Vážení spoluobčané,
Pavla Cimlerová, ředitelka Zš Manětín
dne 1. 9. 2021 začal nový školní rok. První den přivítala
před školou všechny žáky ředitelka školy, seznámila
je s pravidly provozu školy vzhledem ke COVID-19
a popřála žákům i pedagogům úspěšný, a hlavně
poklidný, školní rok. Žáky 1. ročníku a jejich rodiče
následně přivítal v jejich učebně starosta města pan
Josef Gilbert Matuška.
Během prázdnin proběhla ve škole poslední etapa
rekonstrukce sociálního zařízení, kterou zajistil zřizovatel, Město Manětín. Ve 2. patře proběhla kompletní

Chlapecká toaleta – předsíňka

Učitelské sociální zázemí

rekonstrukce dívčích
a chlapeckých toalet a byla zbudována
toaleta pro učitelky.
V přízemí se kompletně zrekonstruovala učitelská toaleta, přibyl i sprchový
kout, čímž získali
učitelé důstojné
sociální zázemí.
Dívčí toaleta
Celkové náklady na
rekonstrukci činily
826 000 Kč, z čehož 295 000 Kč činila dotace z Programu stabilizace a obnovy venkova.
O prázdninách jsme též zrekonstruovali učebnu informatiky a jazykovou učebnu. Na tuto rekonstrukci
získala škola dotaci z prostředků MMR – 68. výzva
IROP – „Modernizace odborných učeben“ v celkové výši 2 617 447 Kč, z čehož vlastní zdroje činily
130 872,35 Kč. Tuto částku hradil zřizovatel – Město
Manětín. Zřizovatel uhradil ještě i další výdaje spojené
s rekonstrukcí těchto učeben ve výši cca 170 000 Kč.

2021

V učebnách se vyměnilo kompletně veškeré vybavení
(nábytek a počítačová technika), pořídily se interaktivní
tabule, udělaly se nové podlahy, nové rozvody elektřiny
a vody, vyštukovaly se zdi a učebny se vymalovaly.
A tak na žáky i učitele na začátku školního roku čekalo
zlepšené prostředí, za což velmi děkujeme Městu
Manětín. Výsledek obou rekonstrukcí můžete vidět
na přiložených fotografiích.
Základní škola Manětín má na začátku školního roku
150 žáků v 9 třídách a celkem 19 pedagogických pra-

Učebna informatiky

Jazyková učebna

MANĚTÍNSKÝ ZPRAVODAJ

9

covníků (učitelé, vychovatelky školní družiny, asistenti
pedagoga) a 7 nepedagogických pracovníků. Někteří
z pracovníků, jak pedagogických, tak nepedagogických,
jsou zaměstnáni na částečný úvazek. Informace ohledně minulého školního roku si můžete přečíst ve „Výroční
zprávě školy za rok 2020/2021“, která je k nahlédnutí
na webových stránkách školy. Celý loňský školní rok
byl poznamenán pandemií koronaviru. Z tohoto důvodu
byly všechny školy z nařízení Ministerstva zdravotnictví
uzavřeny po velkou část školního roku a výuka v tu dobu

probíhala distančním způsobem. Od 1. 9. 2021 je obnovena prezenční výuka v plném rozsahu, jen musí být
dodržována zvýšená hygienická opatření. Doufáme, že
prezenční výuka bude umožněna po celý letošní školní
rok, ale pro případ, že by byla škola opět z hygienických
důvodů uzavřena, máme, stejně jako v minulém školním
roce, připravenu výuku distanční.
Na závěr přeji dětem mnoho úspěchů ve škole, vám
rodičům hodně trpělivosti se svými dětmi a nám všem
hlavně hodně zdraví.

Manětín ČOV a kanalizace
Petr Severa
V srpnu byla dokončena stavba čistírny odpadních vod
a kanalizace v Manětíně.
31. 8. 2021 proběhla za účasti MěÚ Kralovice, odboru
životního prostředí, kolaudace kanalizace a v druhé polovině září bude zahájen zkušební provoz ČOV. Zkušební
provoz je povolen na jeden rok. Během zkušebního
provozu se budou vlastníci nemovitostí připojovat na
kanalizační řad. Vlastníci nemovitostí se mohou na
kanalizační řad připojit od 1. 10. 2021 za předpokladu,
že bude uzavřena smlouva s Městem Manětín (Smlouva
o odvádění odpadních vod), osazena revizní šachta
a doložen doklad o vývozu a likvidaci odpadních vod
za rok 2021 ze stávajících DČOV, septiků a odpadních
jímek.
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.
V případě zájmu o provedení kanalizační přípojky se
můžete obrátit na:
Město Manětín – výkopové práce 725 564 098,
606 683 687
Stavebniny L. L. Trade – možnost zapůjčení minibagru
727 893 921
Instalatérství Jaroslav Vopat – 775 743 330
Zemní a výkopové práce Antonín Macek – 737 815 229
Výkopové a instalatérské práce Libor Hromádka –
603 497 859 (vhodné v případě více přípojek najednou)
Z důvodu dokončovacích prací na vodovodním řadu
v Kůchově je prodloužena uzavírka komunikace na
Nečtiny do 31. 10. 2021. Autobusová zastávka je nadále pro všechny linky a pro oba směry nadále přesunuta ke kulturnímu domu (prostranství před objektem
Manětín č.p. 264) do odvolání.
Informace k připojení a uzavření smlouvy Vám podá
Josef Burda (místostarosta města) tel. 606 683 687
nebo Petr Severa tel. 724 147 642.

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 září: Anna Šlaufová (84 let) Manětín, Václav Hlous
(85 let) Česká Doubravice, Václav Blecha (81 let) Manětín, Vlasta Myslivcová
(70 let) Manětín, Václav Novák (80 let) Brdo, Kristina Benešová (86 let)
Kotaneč, Václav Bílek (80 let) Manětín, Zdeněk Hejsek (75 let) Zhořec, Danuše Kronďáková (90 let) Vladměřice.
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Z kultury, obchodu, sportu a další informace
Víceúčelové hřiště Manětín
Objednávky na tel. čísle 728 678 889.
Ordinace praktického lékaře MUDr. Stehlíka oznamuje,
že v pátek 17. 9. 2021 nebude ordinace. Zastupuje
MUDr. Tomáš Křiklán, praktický lékař v Dolní Bělé, tel.
373 394 258
Děkujeme za vyjádřené projevy soustrasti k úmrtí pana
Zdeňka Šubrta. Rodina Pavukova.
TJ Sokol Manětín – oddíl kopané
Stará garda podzimní část soutěže:
10. 9. 2021 17.30 hod Manětín – Druztová
17. 9. 2021 17.30 hod Plasy – Manětín
24. 9. 2021 17.00 hod Manětín – Kožlany
Vykupujeme bezinky
Stvolenská moštárna vykupuje zralé plody bezu
černého za 10 Kč/kg. Předem nutné volat na tel. č.
725 552 919, 728 039 399.
Výkup kožek proběhne v Manětíně u městského úřadu
v sobotu 4. 9. a 2. 10. 2021 od 14.00 hodin. Králičiny
10 Kč. Výkup zajišťuje firma Růžena Kubešová, tel.
415 749 562, 723 763 418.
Cibule z Račetic
se bude vydávat v neděli 19. 9. 2021 od 9.00 hodin jako
obvykle u bývalé jídelny ZDV Manětín. Změnu objednávky nebo objednávku novou je možné nahlásit na tel.
čísla: 721 467 756, 373 399 218 paní Šalounová (ZDV
Štichovice) nebo 721 955 036 paní Ježková. Balení
cibule v pytlích po 10, 15, a 20 kg. Cena zůstává stejná
jako v loňském roce: 20 Kč za 1 kg cibule žluté a 25 Kč
za 1 kg cibule červené. V případě, že nebudete mít objednáno, přijďte, vždy je pár pytlíků navíc.
Červený Hrádek prodává slepičky typu Tetra hnědá,
Dominant všechny barvy, Green Shell – typu Araukana
a Dark Shell – typu Maranska. Stáří 16–20 týdnů, cena

185–229 Kč/ ks. Prodej: 22. 9. a 19. 10. 2021
Manětín – u pošty – 13.00 hod.
Výkup králičích kožek – cena dle poptávky.Info : Po–Pá
9.00–16.00 hod., tel. 601 576 270, 728 605 840, www.
drubezcervenyhradek.cz
SDH Zhořec pořádá 9. 10. 2021 od 9.00 hod tradiční
výlov zhořeckého rybníka, při posezení na hrázi. Občerstvení zajištěno, prodej pečených i živých ryb.
Český rybářský svaz Manětín oznamuje, že tradiční
výlov mokřadla se bude konat 30. 10. 2021 od 9.30 hod.
Pozvánka na výstavu
V Infocentru Manětín je možné si během celého měsíce září prohlédnout putovní výstavu „Putování po
stopách Jana Husa při cestě z Prahy do Kostnice“.
Obrazový materiál byl zapůjčen Evropským fondem
pro regionální rozvoj – Evropská unie.
Muzeum a galerie severního Plzeňska v Mariánské
Týnici ve spolupráci s divadelním spolkem Tyl z Čisté
Vás srdečně zvou na noční prohlídky s názvem PO
ČERVENÉ NA KRAŠOV. Konají se po dva
večery, 17. a 18. září 2021. Jednotlivé
divadelní vstupy se odehrávají v expozici
muzea, která se pro tyto večery stane
divadelním jevištěm. Rezervace je na
noční prohlídky nutná – tel.: 373 396 410.
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

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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OZNÁMENÍ
O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB
Starosta města Manětín podle § 15, odst. 1) zákona č. zákona č. 247/1995 Sb., O volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
oznamuje:
1. Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se uskuteční ve dnech:
8. 10. 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin
9. 10. 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin
2. Místem konání voleb
v okrsku č. 1 – Manětín – je místnost v Kulturním domě Manětín, čp. 253, 331 62 Manětín, pro voliče
bydlící v Manětíně, Lipí, Radějově, Brdě, Hrádku, Újezdě, Vladměřicích a České Doubravici,
v okrsku č. 2 – Mezí – je místnost v Kulturním domě Mezí, čp. 17, 331 62 Manětín, pro voliče bydlící
v Mezí, Zhořci a Lukové,
v okrsku č. 3 – Stvolny – je místnost v Občanském výboru Stvolny čp. 40, 331 62 Manětín, pro voliče
bydlící ve Stvolnech, Rabštejně nad Střelou, Vysočanech a Kotanči.
Volební místnosti mají bezbariérový přístup, resp. jsou přístupné osobám se zhoršenou mobilitou.
3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost, státní občanství České republiky
a údaje o oprávněnosti hlasovat v uvedeném okrsku. Neprokáže-li uvedené skutečnosti stanovenými
doklady, nebude mu hlasování umožněno.
4. Každému voliči budou doručeny tři dny přede dnem voleb hlasovací lístky. V den voleb volič může
obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.
V Manětíně dne 3. září 2021

Mgr. Josef Gilbert Matuška
starosta

Upozorňujeme voliče, kteří ze zdravotních důvodů požadují volit do přenosné volební schránky, aby tento
požadavek nahlásili do 6. 10. 2021 na Městský úřad Manětín (tel. 373 392 258) nebo ve dnech voleb ve
volebních místnostech.
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