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VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ,
Josef Gilbert Matuška, starosta města
zdravím Vás na začátku měsíce
června. Pomalu pokračuje návrat
zpět k normálu. Jsem ale přesvědčen, že už to nebude jako
dřív.
V našem městě probíhá již rok
výstavba nové čistírny odpadních
vod a nové splaškové kanalizace.
Nacházíme se zhruba v polovině
doby výstavby. Práce stále probíhají a jsou také zhruba v polovině.
Rád bych na tomto místě ocenil
Vaši trpělivost a shovívavost, se
kterou tuto akci snášíte. Velmi si
toho vážím.
Dovolte mi, abych se zmínil o následujících věcech:
Dotace ministerstva kultury na
opravu památek v Manětíně
Z programu Regenerace městských památkových zón Ministerstva kultury máme přidělenu
částku ve výši 1.355.000 Kč pro
MPZ Manětín a 400.000 Kč pro MPZ Rabštejn. Pro
město jsou tyto peníze jen obtížně využitelné a příliš
drahé. V Manětíně budou peníze použity na stavební
úpravy okolí kostela sv. Jana Křtitele včetně jižní
vstupní brány v ohradní zdi a na dokončení restaurování varhan kostela sv. Barbory v Manětíně. V Rabštejně nad Střelou budou peníze využity na další snad
již předposlední etapu restaurování varhan kostela
Sedmibolestné Panny Marie v Rabštejně nad Střelou.
Dotace – žádosti o dotace z Plzeňského kraje
V tuto chvíli máme podáno více žádostí o dotaci z Plzeňského kraje. O těchto žádostech bude rozhodovat
zastupitelstvo Plzeňského kraje na svém nejbližším
zasedání. O výsledcích Vás budeme informovat.

Soutěž Zlatý erb 2020
Město Manětín skončilo na třetím
místě v kategorii Nejlepší webové
stránky města. Naše 360˚ VR video zvítězilo v kategorii Nejlepší
elektronická služba a projekty
Smart city a postupuje do podzimního celostátního kola.
Kašna se sochou sv. Floriána
v Manětíně
Byla dokončena montáž a zprovozněna technologie kašny na západní škarpě (u kostela) v Manětíně. Konečně je v této kašně voda.
Věříme, že kašna bude oživujícím
a osvěžujícím prvkem na náměstí
našeho města.
Oprava komunikace v Kotanči
V posledním květnovém týdnu
byla konečně provedena oprava
místní komunikace v městské
části Kotaneč. Komunikace byla
opravena recyklovanou odfrézovanou balenou, kterou město zakoupilo v minulém
roce. Věřím, že tato oprava přispěje k většímu komfortu života v této části obce. Akci kompletně provedli
pracovníci našeho města.
Úpravy prostoru u koupaliště
V posledních týdnech byly provedeny úpravy prostoru
mezi komunikací a koupalištěm. Byly odstraněny
smrky. Celý prostor byl vyčištěn. Byla upravena stezka pro pěší, která jistě pomůže k větší bezpečnosti,
a to nejen chodců. Z mnoha ohlasů je vidět, že velká
většina lidí považuje úpravu za zlepšení také pro
řidiče, především kvůli zvýšení přehlednosti v této
lokalitě. Posledním krokem bylo zasazení nových
habrů, které během několika let vytvoří nový živý

plot. Veškeré práce byly provedeny pracovníky našeho města.
Rekonstrukce fotbalového hřiště v Manětíně
V posledních týdnech byla konečně dokončena rekonstrukce fotbalového hřiště v Manětíně a byl zprovozněn nový zavlažovací systém. Byl připojen nový
vrt, jako zdroj vody. Byla provedena jarní vertikutace
včetně dalšího osevu a hnojení. V těchto dnech
byla namontována nová konstrukce pro ochranné
sítě za oběma brankami. Sítě a jejich montáž zajistí
TJ Sokol Manětín. Pevně věřím, že tato rekonstrukce
prospěje v našem městě v rozvoji sportu a fotbalu
zvlášť! Kéž se nám podaří k tomu vést naši mládež.
Práce v interiéru v kulturním domě v Hrádku
Z iniciativy místních hasičů proběhla po devíti letech
oprava interiéru v kulturním domě v Hrádku. Jednalo
se především o opravu poškozených vnitřních parapetů oken, byla zakoupena nová kamna pro vytápění
kuchyně, zakoupena a namontována nová světla,
byly provedeny drobné zednické práce a nakonec
kompletní vymalování celého kulturáku včetně nátěru
dřevěných prvků. Děkuji místním za jejich iniciativu
a za veškeré práce, které byly prováděny místními.
Město platilo především materiál.
Doplacení úvěru na pořízení automobilů
V minulém měsíci byla zaplacena poslední splátka
a byl tak doplacen úvěr, který si město vzalo v roce
2015 na pořízení devítimístného automobilu Ford a na
pořízení nového nákladního vozidla Tatra Phoenix

T-158 a sklápěcího přívěsu. Úvěr byl ve výši 3,8 milionu Kč s úrokovou sazbou 0,67 %.
Infocentrum v nových prostorách
Od června byla zahájena v letošním roce činnost
infocentra. Infocentrum se nyní nachází v nových
prostorách v čp. 92. Pevně věřím, že to pomůže k lepší prezentaci našeho města i regionu a bude dobře
sloužit návštěvníkům našeho města.
Vládní opatření, náhrady a kompenzace připraví Manětín o hodně peněz
Asi jste zachytili v mediích, že sdružení obcí a měst
odmítala, aby peníze, které vláda rozdává, vzala obcím a městům. Přes tento odpor bylo schváleno, že
se města a obce budou muset uskromnit. Manětín
tak může v letošním roce přijít díky koronavirové krizi
a zmíněným opatřením o více než šest milionů korun. Jedná se tak o téměř 25 % veškerých daňových
příjmů ze sdílených daní. V posledních hodinách se
začalo mluvit o tom, že vláda má v úmyslu do rozpočtů obcí a měst sáhnout znovu.
Manětínské městské slavnosti se v roce 2020 konat
nebudou
Rozhodli jsme se, po mnoha diskusích a konzultacích, že v letošním roce nebudeme organizovat
pravidelné manětínské městské slavnosti, které
město každoročně pořádá v zámeckém parku. Letos
by se konaly již podesáté.

VÝBĚR Z USNESENÍ Z 15. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA MANĚTÍN
– 20. 5. 2020
Eva Vaňková
Zastupitelstvo města bere na vědomí:
20/20 – zprávu o činnosti starosty od posledního zasedání zastupitelstva města, která je přílohou č. 1 tohoto
usnesení.
21/20 – na vědomí zprávu ze zasedání finančního výboru
ze dne 18. 5. 2020, která je přílohou tohoto usnesení č. 2.
Zastupitelstvo města schvaluje:
26/20 – hospodaření a účetní závěrku příspěvkové
organizace Mateřská škola Manětín za rok 2019. Nevyčerpaný příspěvek zřizovatele z roku 2019 ve výši
320,87 Kč, který vede MŠ na účtu 349, vrátí na účet
zřizovatele v termínu do 31. 5. 2020.
27/20 – hospodaření a účetní závěrku příspěvkové
organizace Základní škola Manětín za rok 2019. Ne-
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vyčerpaný příspěvek zřizovatele z roku 2019 ve výši
615,16 Kč, který vede ZŠ na účtu 349, vrátí na účet zřizovatele v termínu do 31. 5. 2020.
28/20 – Smlouvu o dílo s Antonínem Moulem, IČ
73457981, která je přílohou tohoto usnesení č. 4,
a pověřuje starostu města jejím podpisem.
29/20 – Smlouvu o dílo s Josefem Sedláčkem,
IČ69936200, která je přílohou tohoto usnesení č. 5,
a pověřuje starostu města jejím podpisem.
30/20 – záměr prodeje pozemku parc. č. 1854 o výměře 8 m2 a pozemku parc. č. 42/11 o výměře 27 m2
v k. ú. Manětín.
31/20 – záměr prodeje pozemku parc. č. st. 117/2
o výměře 27 m2 v k. ú. Rabštejn nad Střelou.
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32/20 – záměr prodeje pozemku parc. č. st. 72
o výměře 9 m2, jehož součástí je stavba technického
vybavení v k. ú. Stvolny.
33/20 – směnu pozemku parc. č. 1731/1 o výměře
230 m2 a směnu pozemku parc. č. 1759/15 o výměře
44 m2 v k. ú. Manětín dle geometrického plánu č.
714-90/2019 ve vlastnictví města za cenu stanovenou dohodou stran ve výši 5 000 Kč za pozemky ve
vlastnictví V. H., Plzeň, parc. č. 1730/3 par. č. o výměře 64 m2 a parc. č. 1729/5 o výměře 210 m2 v k. ú.
Manětín dle geometrického plánu č. 714-90/2019 za
cenu stanovenou dohodou stran ve výši 5 000 Kč.
41/20 – Řád veřejného pohřebiště města Manětín,
který je přílohou č. 13 tohoto usnesení.
42/20 – dotaci na činnost na rok 2020 pro TJ Sokol
Manětín z. s., IČ 14702967, ve výši 100 000 Kč.
43/20 – Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí nein-

vestiční dotace z rozpočtu města s TJ Sokol Manětín, IČ 14702967, která je přílohou tohoto usnesení
č. 14, a pověřuje starostu města jejím podpisem.
44/20 – Dodatek č. 8 ke Smlouvě o úhradě nákladů
spojených se zabezpečením pečovatelské služby
č. 15/08 ze dne 26. 5. 2008, který je přílohou tohoto usnesení č. 15, a pověřuje starostu města jeho
podpisem.
Zastupitelstvo města neschvaluje:
45/20 – záměr prodeje pozemku parc. č. 536/1 o výměře 495 m2 v k. ú. Rabštejn nad Střelou.
Příští zasedání zastupitelstva se bude konat
24. června 2020 v kulturním domě v Manětíně.

VÁŽENÍ RODIČE,
Pavla Cimlerová, ředitelka ZŠ Manětín
již přes dva měsíce trvá tzv. distanční výuka vašich
dětí, tj. výuka na dálku. Za tu dobu jsme urazili dlouhou cestu a překonali mnohá úskalí, překážek a technických bariér. Vím, že toto období už trvá poměrně
dlouho, ale musíme to ještě nějakou dobu vydržet.
Není v naší moci celou situaci uspíšit, i když by si to
již i některé děti přály…
Dovolte mi sdělit vám přesto nějaké novinky ze školy.
Předně od 12. 5. 2020 začala probíhat příprava žáků
9. ročníku na přijímací zkoušky formou konzultací
z českého jazyka a matematiky. Celkem 12 žáků
se začalo dvakrát týdně scházet ve škole, samozřejmě za zpřísněných hygienických podmínek, aby
mohlo procvičovat látku a cvičební testy ke státním
přijímačkám. Dále od 25. 5. 2020 byla umožněna
osobní přítomnost žáků 1. stupně ve škole. Nejde
sice o klasickou výuku, ale i přesto se mohou děti
potkat a společnými silami vypracovat zadávané
úkoly k domácímu procvičování. Zvláště u menších
dětí je kontakt s učitelem důležitý, navíc i vám tím
vznikne třeba možnost vrátit se do zaměstnání. Z přihlášených 26 dětí byly utvořeny dvě skupiny a kromě
dopoledního programu jsme zajistili i odpolední zájmové vzdělávání, samozřejmostí je možnost stravování ve školní jídelně. I zde však děti musí dodržovat
zpřísněná hygienická opatření.
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Od 8. června 2020 je umožněna též osobní přítomnost na vzdělávání žákům 2. stupně za účelem konání konzultací či třídnických hodin. Docházka není pro
tyto žáky povinná a také tito žáci musí tvořit skupiny
nejvýše 15 žáků při zachování stejných zpřísněných
hygienických opatřeních jako v případě skupin žáků
1. stupně či žáků 9. ročníku. V naší škole bude jejich
účast na vzdělávání řešena dle počtu přihlášených
žáků, který v době psaní této zprávy nebyl ještě znám.
Pokud jste se rozhodli nechat svoje dítě doma a nevystavovat ho zbytečně zdravotnímu riziku, nemusíte
se bát, že by vaše dítě bylo o něco ochuzeno. Podle
vyjádření MŠMT stále platí, že výuka na dálku je stále
stěžejní formou výuky.
Protože se také neodvratně blíží konec školního roku,
sledujte prosím pokyny, které budou včas uveřejněny
na webových stránkách školy a budou rovněž zaslány
třídními učitelkami žákům i zákonným zástupcům
prostřednictvím Školy OnLine, případně e-mailem.
Jedná se hlavně o odevzdávání učebnic, vyklízení
šaten a odevzdávání klíčků od šatních skřínek apod.
Rovněž budete tímto způsobem seznámeni s pravidly
předávání závěrečného vysvědčení.
Přeji nám všem ještě hodně trpělivosti, pevných nervů
a hlavně hodně zdraví.
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MĚSTSKÁ KNIHOVNA MANĚTÍN
Alena Fišerová
Od 1. června 2020 již opět v knihovně platí původní
výpůjční hodiny.
Čítárna bude v období červen–srpen 2020 uzavřena.
Nadále musíme dodržovat nařízená hygienická opatření
a knihy, po vrácení do knihovny, musí být na určitý čas
dány do tzv. „karantény“.
Pravidla budou průběžně upravována dle nařízení vlády.
Sledujte proto, prosím, aktuální informace v médiích
nebo na našich webových stránkách.
Vracení knih bude probíhat nadále ihned u vstupu do
knihovny.
Moc děkujeme všem našim čtenářům za trpělivost
a dodržování daných pravidel.
Soutěž se ZOO Plzeň pro děti:
Předání vstupenek pro úspěšné soutěžící z roku 2019
průběžně probíhá. Ještě 2 malí čtenáři mají připravenou
vstupenku a odměnu. Přijďte si pro ni.
Další ročník soutěže odstartoval 1. 3. 2020. Podmínky
jsou zcela stejné a jednoduché jako v minulém ročníku.
Pasování prvňáčků na čtenáře
Knihovna se opět zapojila do projektu: „Už jsem čtenář
– Knížka pro prvňáčka“.
Vzhledem k epidemii, která ovlivnila chod školy i knihovny, bude letošní pasování probíhat individuálně.
V knihovně, dne 16. 6. 2020 v časovém rozmezí 15.00–
17.30 hodin, prvňáčci v doprovodu rodičů ukážou, jak se
naučili číst a budou odměněni krásnou knihou a dalšími
dárečky. Bližší informace najdete na webu knihovny.
Těšíme se na všechny statečné čtenáře .
Knihovnička pro seniory
Čtete rádi? Rádi si povídáte? Potřebujete procvičit paměť? Zajímá Vás dění v kultuře, sportu, umění? Máte
volný čas a chcete se sejít s podobně založenými lidmi? Právě pro Vás chceme vytvořit „knihovničku pro
seniory“. Chceme Vám nabídnout své služby pravidelně
každý poslední čtvrtek v měsíci od 13.30–14.30 hodin.
První setkání bude 25. 6. 2020 (13.30–14.30). Povídat
si budeme, mimo jiné o zajímavých autorech a možnostech dalších besed atd. Počet je v tuto chvíli omezen, vzhledem k situaci a velikosti naší knihovny, na
9 účastníků. Doufáme, že se Vám knihovnička zalíbí
a na další setkání se budete těšit. Témata, která Vás
budou zajímat můžeme zařadit do programů následných setkání.
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Další informace o knihovně a aktuality najdete na adrese: https://manetin.knihovna.cz/
Nebojte se přijít do knihovny 
Nové knihy v MěK Manětín (výběr)
pro dospělé:
Vlastimil Vondruška – Křišťálový klíč II
Magda Váňová – Mlsná huba
Winston Graham – Poldark: cizinec z moře
Petra Dvořáková – Vrány
pro děti:
Marcin Mortka – Tappi a první sníh
L. D. Green – Kája, super frája. To je věda!
Linda Chapmanová – Škola jednorožců: První kamarádi
Co jsou to bacily? (leporelo)
Další novinky najdete v našem on-line katalogu:
https://katalog.manetin.cz/
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ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA PLASY, POBOČKA MANĚTÍN
Milan Kůsa, ředitel ZUŠ Plasy
PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ A ZÁPIS ŽÁKŮ PRO ŠKOLNÍ ROK
2020/21
Vážení rodiče, milé děti,
od 8. června 2020 zahajujeme přijímací řízení a zápis
žáků do hudebního a výtvarného oboru ZUŠ Plasy pro rok 2020/21. Přihlášku, prosím, vyplňte online na webových stránkách
http://www.zusplasy.cz/prihlaska-do-zus/nebo na https://www.izus.cz/prihlaska_do_zus/nova/,
kde si také můžete vybrat individuální termín a čas
přijímacího řízení.
V den zápisu bude pro vás připravena k podpisu.
Termíny talentových přijímacích zkoušek nových žáků
pro školní rok 2020/21
Manětín
Hudební obor: 9. a 15. června 2020
budova ZUŠ Manětín 85 (1. patro)

Výtvarný obor: 2. září 2020
budova ZUŠ Manětín 85 (1. patro)
Ředitel školy stanovuje kritéria přijímacího řízení pro
jednotlivé obory takto:
Hudební obor
Talentová zkouška se uskutečňuje prostřednictvím níže
uvedených činností a na základě posouzení fyzických
dispozic pro studium daného nástroje:
• zpěv písně (podle vlastního výběru, bez doprovodu,
ve své hlasové poloze, tj. bez udání prvního tónu)
• hra na ozvěnu (zopakování melodického motivu)
• zopakování vytleskaného rytmu.
Výtvarný obor
Předpoklady pro studium jsou ověřovány na základě
zadaného výtvarného úkolu. Doporučujeme zájemci
o studium výtvarného oboru předložit domácí práce
svědčící o jeho talentových předpokladech.
Těšíme se na setkání.

REALIZACE KOMUNITNÍHO PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
NA KRALOVICKU
Tereza Kavalírová, manažerka projektů CpKP

Zajímáte se o služby sociálního charakteru? Na Kralovicku začíná společné plánování rozvoje těchto
služeb. Na počátku března tohoto roku byl na území
Kralovicka zahájen projekt „Realizace komunitního
plánování sociálních služeb na Kralovicku“, který
nabídne regionu i obyvatelům zde žijícím možnost
zapojit se do dvouletého procesu plánování rozvoje
sociálních služeb na daném území.
Sociální služby pomáhají lidem v tíživých životních
situacích, ať už se jedná o ztrátu bydlení, zadlužení,
domácí násilí, pomoc rodinám s péčí o seniora či
postiženého člena rodiny tak, aby dále mohli žít ve

2020

svém domově či se svými blízkými. Služby také nabízí pomoc dětem a mladým lidem s jejich problémy
doma, ve škole nebo při hledání práce a v mnoha
dalších situacích, do kterých se snadno může dostat
každý z nás.
Cílem projektu je nastavit optimální rozvoj těchto
služeb na celém území obce s rozšířenou působností
Kralovice pro období let 2023–2025, podpořit rozvoj spolupráce mezi jednotlivými subjekty v oblasti
začleňování osob ohrožených sociálním vyloučením a v neposlední řadě také zvýšit informovanost
o možnostech využití sociálních služeb při řešení
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konkrétních obtížných životních situací, se kterými
se obyvatelé regionu i obce potýkají. Projekt realizuje
Centrum pro komunitní práci západní Čechy v partnerské spolupráci s městem Kralovice.
Úvodní veřejné setkání, na které jsou srdečně zváni
všichni zájemci o sociální problematiku, se koná
25. 6. 2020 od 16.00 do 18.00 hod. v Městském
kulturním středisku v Kralovicích (Lidový dům). Na
setkání bude představen harmonogram projektu

a možnosti, jak se do diskuze o sociálních službách
zapojit. V neposlední řadě zde budou také prezentovány dvě sociální služby dostupné místním občanům
– pečovatelská služba a sociální rehabilitace. Účast
na setkání je třeba potvrdit do 7. 6. 2020 Tereze Kavalírové, CpKP ZČ, e-mail: tereza.kavalirova@cpkp.
cz, tel.: 774 497 871.
Zájemci o sociální problematiku na Kralovicku se
již nyní mohou také zapojit do ankety, jejímž záměrem je zjistit názory
občanů na životní
podmínky a sociální
problematiku v regionu. Anketu je možné vyplnit anonymně
do 30. 9. 2020 online v nově vznikající
webové sekci Sociální služby, která je
umístěna na webové
stránce města Kralovice (www.kralovice.
cz) v záložce Město
– Sociální služby –
Anketa pro veřejnost.
V sekci Sociální služby jsou také k dispozici bližší informace
o komunitním plánování sociálních služeb na Kralovicku.
Pokud máte zájem
získat další informace
o projektu, chcete přispět svým názorem
k problematice sociálních služeb nebo
k řešení obtížných
životních situací, neváhejte kontaktovat
Bc. Marii Hrečínovou
Prodanovou, koordinátorku projektu,
Centrum pro komunitní práci západní Čechy, tel: 733 210 315,
e-mail: marie.hp@
cpkp.cz, která Vám
ráda poskytne bližší
informace.
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MANĚTÍN ČOV A KANALIZACE
Petr Severa
V měsíci květnu probíhaly práce na stoce E od Manětínského potoka k budovám L. L. Trade. Dále byly
prováděny prodloužené odbočky k nemovitostem
v závodí a od železného mostu k ČOV. Stavba stok
probíhá i v místě MŠ. V současnosti byla v ulici
k mateřské škole nalezena historická stoka a dochází k jejímu průzkumu. V následujících dnech
budou zahájeny práce na stokách D od Manětínského potoka k faře a dále uličkou k čp. 17 a 218.
Spolu se zhotovitelem stavby se snažíme, abychom
v co nejmenší míře omezovali pohyb v daných lokalitách, kde se právě provádí stavební činnost.
Ne vždy se nám to daří a proto Vám děkujeme za
spolupráci a shovívavost při realizaci stavby.
Stále platí, že nás můžete informovat, zda máte
zájem o revizní šachtu a mapujeme i zájem o výkopové práce a výpomoc při realizaci domovních
přípojek. Revizní šachta musí být na každé přípojce
od nemovitosti a hradí si jí vlastník nemovitosti.
Město Manětín nechalo proto zpracovat cenovou
nabídku na dodávku revizních šachet (dno šachty,
prodloužení, poklop) za cenu cca 4000 Kč s DPH.
Cena je orientační a bude se odvíjet od poptávky.
Domovní přípojku od objektu k připravené odbočce, včetně revizní šachty si hradí každý vlastník
nemovitosti sám.
Vzhledem k současné situaci preferujeme, abyste
nám požadavky na revizní šachtu a výkopové práce oznámili písemnou formou,
e-mailem nebo telefonicky.
Další informace Vám podá Josef
Burda (místostarosta města) tel.
606 683 687 nebo Petr Severa
tel. 724 147 642.
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ČERVEN - ZAHÁJENÍ LETNÍ SEZÓNY 2020

KONCERTY / DIVADLO / WORKSHOPY / KINO / OBČERSTVENÍ
PÁTEK 5. 6. 1900 TANEČNÍ PŘEDSTAVENÍ

VIKTOR ČERNICKÝ: PLI

PONEC - divadlo pro tanec | dance venue
Inscenace PLI získala v roce 2019 Hlavní cenu České taneční
platformy a Cenu diváků a bude prezentována v rámci
Aerowaves Spring Forward 2020 v Rijece.

SOBOTA 6. 6. DĚTSKÝ DEN NA PLOVÁRNĚ

1300 - 1430 WORKSHOP VIKTORA ČERNICKÉHO
Workshop bude zaměřen na seznámení účastníků s prací
na téma tělo a objekt. Osvojí si základní principy, které tvoří
inscenaci PLI: izolace, rytmus a vztah subjekt/objekt.
Na jejich základě pak rozvinou své vlastní tvůrčí schopnosti
v jednotlivých cvičeních a improvizaci.

1430 –1930 LÁŽO PLÁŽO / DEN TRIFIDŮ
Velká postapokalyptická hra pro děti a jejich rodiče

26. 6. 19.00 KONCERT

ST. JOHNNY

Kapela
K
apela hrající blues, R’n’R a boogie. Syrový pěvecký projev,
texty ze života a energická rytmika tvoří vysoce chytlavou směs.

facebook.com/plovarnamanetin

MANĚTÍN

„NOVINKY Z NAŠÍ OBCE
DO VAŠEHO MOBILU“
Jak mít přímo v mobilu
novinky z naší obce?
Jednoduše pomocí naší
mobilní aplikace V OBRAZE.

Jaké informace v aplikaci najdete?
● nejaktuálnější zprávy
● pozvánky na akce
● fotograﬁe z dění obce
● dokumenty zveřejněné na úřední desce
● formuláře, například hlášení závad

Aplikaci si můžete stáhnout
také pomocí QR kódu:

Jak si aplikaci stáhnout z Google play nebo z App Store?
1. Ve vašem telefonu si otevřete aplikaci Google play
nebo App Store.
2. Do vyhledávacího okna zadejte název „V OBRAZE“.
3. Klikněte na instalovat.
4. Po nainstalování klikněte na položku otevřít (povolit oznámení).
5. Po otevření přidejte naši obec, lze sledovat i více obcí.
6. Po výběru obce se data z webu automaticky nahrají do aplikace.
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Z KULTURY, OBCHODU, SPORTU A DALŠÍ INFORMACE
Víceúčelové hřiště Manětín
Objednávky na tel. čísle 728 678 889.
Městský úřad Manětín
Vážení vlastníci nemovitostí a nájemci pozemků,
upozorňujeme Vás, že již nebudeme zasílat složenky
na úhradu místních poplatků (odvoz odpadu, nájemné), které jsou dle OZV každoročně splatné k 31. 3.
a to na č. ú. 246 820 690/0300, pod Vaším variabilním symbolem, který je stále stejný. Městský úřad
nemá povinnost oznamování či zasílání složenek na
tyto poplatky, přesto Vás prosíme o laskavost, abyste nám, z důvodu lepší komunikace a pro případné
upozornění na nedoplatek, na níže uvedené kontakty
zaslali nebo telefonicky oznámili Vaši e-mailovou adresu a telefonní číslo. Tel.: 373 392 258, 724 147 641
Email: hburdova@manetin.cz, pseverova@manetin.cz
Vážení spoluobčané, zejména v okolních částech
Manětína, prosíme věnujte pozornost informačnímu
plakátu na zadní straně zpravodaje, kde se dozvíte
vše potřebné ke spojům na zavolání, resp. zastávkám
na zavolání, které budou na jízdních řádech v rámci
celého kraje na vybraných spojích od 14. června,
se spuštěním nového dopravce v Plzeňském kraji.
Toto oznámení jsme obdrželi od společnosti POVED
s.r.o. Plzeň.
Výkup kožek proběhne v Manětíně u městského
úřadu v sobotu 6. 6. 2020 a 4. 7. 2020 od 14.00 hodin. Králičiny 10 Kč. Výkup zajišťuje firma Růžena
Kubešová, tel. 415 749 562, 723 763 418.
Prodej chovné drůbeže
(z veterinárně kontrolovaných chovů,
které zaručují kvalitu a vysokou užitkovost). 23. 6. 2020 a 29. 9. 2020 ve 14.00 hod – parkoviště u bývalého hotelu. Bližší informace o sortimentu,
stáří a cenách drůbeže na www.manetin.cz. Informace:
Gallus extra s.r.o., Hubenov 20, 588 05 Dušejov, tel.
567 212 754, 731 701 331, po–pá 7.00–15.00 hod.
Provádíme zednické
a štukatérské práce
a obnovujeme staré, zničené
a zašlé
• štukatérské práce, římsy, interiérové a fasádní
zdobné prvky, opravujeme staré nebo vyrábíme nové
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• sanace vlhkého zdiva, chemická injektáž do vrtaných otvorů, tento způsob nenarušuje statiku objektů
• sanace a odvlhčení sklepů
• sanace vlhkého zdiva a sklepů lze provádět po
etapách dle potřeby investora
Kontakt: Milan Klobušický, tel.: 606 515 339, www.stukysan.cz, nově i na facebooku – ŠTUKYSAN Manětín
Zemní a výkopové práce minibagrem
• základové pasy, inženýrské sítě, trativody, drenáže,
ploty, bazény…
• pokládka zámkové dlažby
(chodníky, příjezdové cesty)
• úprava zahrad a pozemků
• výkopové práce uvnitř budov,
garáží … (průjezdnost 75 cm
širokým otvorem)
• práce bagrem o hmotnosti 3 tuny,
hydraulická svahovka, kátrováni zeminy.
Telefon: 737 815 229
Email: Macek.ml-osz@email.cz
Sběrný dvůr Nečtiny,
kam mohou vozit odpady i občané našeho města:
obsluha sběrného dvora
604 794 428 (paní Jitka Stoklasová)
601 560 311 (pan Václav Pešta)
e-mail: obec@nectiny.cz, 606 091 936 (pan Votýpka Marius Pedersen a.s.) jaromir.votypka@mariuspedersen.cz
Provozní doba:
Pondělí:		
8.00–12.00 hod
Středa: 			
14.00–19.00 hod
Sobota:			
8.00–12.00 hod
Muzeum a galerie
severního Plzeňska v Mariánské Týnici
Vás srdečně zve na výstavy:
Jan Spěváček: Meandry malby
16. 6. – 13. 9. 2020 / kostel
Jan Spěváček ve své tvorbě vychází z tradice české
krajinářské školy konce 19. a počátku 20. století.
Salon 2020 24. 6. – 16. 8. 2020 / refektář
Výstavní projekt Salonu představuje v početném
autorském zastoupení různé disciplíny výtvarného
umění i řemesla: obrazy, grafiky, kresby, objekty,
fotografie, keramiku, šperk, kovolitecké a kovářské
práce od amatérských i profesionálních výtvarníků
spjatých s regionem severního Plzeňska.
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BLAHOPŘEJEME
Věra Janouškovcová
Josef Gilbert Matuška

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
Nabídka našich služeb:
• Životní a úrazové pojištění pro dospělé i děti
• Pojištění motorových vozidel – povinné
i havarijní
• Pojištění majetku a odpovědnosti,
cestovní pojištění
• Stavební spoření (Raiffeisen, Česká spořitelna)
• Penzijní spoření
• Hypotéky až u 5 bank
• Investice (fondy, Partner Invest)

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 červnu:
Václav Steidl (70 let) Manětín, Marie Holubová (75 let)
Manětín, Paulína Smutná (70 let) Stvolny, Jaroslava
Ungrová (80 let) Mezí, Václav Koudele (70 let) Újezd,
Václav Pešička (80 let) Hrádek, Andrej Poláček
(83 let) Manětín, Zdeněk Šubrt (92 let) Manětín a Josef
Podzimek (80 let) Manětín.

UMĚLECKÝ VEČER KRUHU PŘÁTEL HUDBY PŘI MĚSTU MANĚTÍN
Sobota 20. června od 19.00 hodin
kostel sv. Jana Křtitele

Má za sebou koncertování nejen
po celé Evropě, ale i v zámoří.

MUSICA BOHEMICA
Jaroslav Krček
umělecký vedoucí
Broňa Tomanová
Karel Jakubů
sólo zpěv

Program:
lidové písně z Čech a Moravy
v úpravě Jaroslava Krčka
Vstupné 150 Kč
děti 20 Kč, důchodci 90 Kč

Kromě děl, která byla pro soubor napsána, interpretuje Musica Bohemica také hudbu historickou. Zvláštní
a ojedinělá je interpretace a zpracování hudby anonymní a lidové. Soubor natočil a vydal kolem padesáti
titulů CD, hudbu k několika filmům a divadelním hrám.

Předprodej vstupenek v manětínském informačním
centru týden před koncertem.
Rezervace vstupenek na tel. č. 728 678 889

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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