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Vážení spoluobčané,
Josef Gilbert Matuška, starosta města
zdravím Vás na začátku měsíce prosince. V neděli jsme
vstoupili do adventního času. Tento čas je nám nabízen k tomu, abychom si zase znovu řekli, co je pro
nás v našem životě to nejdůležitější a pro jaké hodnoty chceme žít. Čekají nás nejkrásnější svátky roku –
Vánoce. Dovolte mi, abych Vám i Vašim nejbližším
popřál radostné prožití předvánočního i vánočního
času a do nového roku 2020 hodně zdraví, štěstí, klidu,
radosti a spokojenosti!

stva kultury 13.936.000 Kč a Plzeňského kraje
400.000 Kč. To vše za osm let od roku 2012–19
včetně.

Fotografie z rozsvícení vánočního stromu 2019

Rád bych se s Vámi podělil o následující:
Dotace
Program záchrany architektonického dědictví ministerstva kultury ČR – byly osazeny sochy a vázy zpět na
západní škarpu. Připravujeme vyhodnocení akce, které
má být odesláno do 15. prosince 2019. Letos končí celková akce obnovy historické plochy jednotlivých teras
se sochami. Rekonstrukce stála celkem 16.734.438 Kč,
z toho podíl města byl 2.398.438 Kč, dotace Minister-

V Programu regenerace městských
památkových zón
ministerstva kultury byly podány
anketní dotazníky
s připravenými akcemi pro rok 2020,
podle kterých se
budou vypočítávat
kvóty pro jednotlivé
městské památkové
zóny, které bychom
měli znát do poloviny února.

Manětínský divadelní podzim 2019
Děkuji všem, kdo se podíleli na přípravě a organizaci
divadelní přehlídky, která dělá velmi dobré jméno našemu městu. Letos se konal již 10. ročník, celkově se
jednalo o 28. ročník přehlídky ochotnických divadel
v Manětíně a už teď se těšíme na další.
Nové zvukotěsné dveře pro ZUŠ v Manětíně
V listopadu byly dodány nové dveře, které by měly
pomoci tomu, aby se žáci v naší základní umělecké
škole vzájemně nerušili.
Rozsvícení vánočního stromu
O první adventní neděli 1. prosince 2019 se konalo slavnostní rozsvícení vánočního stromu na střední škarpě
v Manětíně. Děkuji všem, kdo se podíleli na přípravě
a také všem, kdo vystupovali!
Rozpočet města na rok 2020
Na úřední desce byl zveřejněn návrh rozpočtu města Manětína na rok 2020. Rozpočet je připraven jako
schodkový. Příjmy rozpočtu jsou 67.137.000 Kč a výdaje 95.107.000 Kč. Splátky úvěrů jsou 2.030.000 Kč.
Schodek je hrazen z úvěru od Komerční banky a.s. na
kanalizaci.
Nabídka knih na Městském úřadě v Manětíně (vhodný vánoční dárek?)
F. Wonka, Poutník svatojánský (100 Kč)
M. Matušková, Manětín – průvodce městem a zámkem
(50 Kč)
F. Wonka, Doba zkoušek a naděje (415 Kč)
J. Urban, P. Josef Hynek – životní osudy dvojnásobného
vězně komunismu (50 Kč)
J. Dyk, Popis politického okresu Kralovického (185 Kč)

V. Kočka, Dějiny politického okresu Kralovického
(670 Kč)
Borecký, Lupínek – Květena Žluticka (100 Kč)
Z. Kučera – Historický atlas mikroregionu Dolní Střela
(150 Kč).
Tříkrálová sbírka 2020
V prvních dnech nového roku se bude již tradičně konat Tříkrálová sbírka také na Manětínsku. Srdečně zvu
všechny, kteří se chtějí podílet na organizaci a přípravě,
aby se přihlásili.
17. Ples Města Manětína 2020
Město Manětín pořádá tradiční ples, který se bude
konat v pátek 31. ledna 2020 od 20 hodin v kulturním
domě v Manětíně, hraje Taneční orchestr Dance Band
Plzeň. Všichni jste srdečně zváni! Předprodej bude zahájen 10. ledna 2020.
Pozvánky na akce v Manětíně, některé i trochu
s předstihem
7. 12. 2019 v 15 hodin – koncert pěveckého sboru Cantoria Praha v kostele sv. Barbory
21. 12. 2019 v 18 hodin – předvánoční koncert v kostele
sv. Jana Křtitele – Roháči z Lokte
23. 12. 2019 v 18 hodin – skauti dovezou Betlémské
světlo do Manětína, budou ho rozdávat a k tomu si
zazpíváme koledy
18. 1. 2020 od 9 hodin – již 10. manětínská zabíjačka
v bývalé jídelně zemědělského družstva v Manětíně
31. 1. 2020 – XVII. Ples města Manětín v kulturním
domě.

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 prosinci: Václav Liška (70 let) Manětín, Vlasta Prostředníková (83 let) Mezí, Jiří Trinner (82 let) Manětín, František Ungr (80 let)
Mezí, Eva Outolná (82 let) Manětín.
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Usnesení z 12. zasedání zastupitelstva města Manětín
konaného dne 27. 11. 2019
Eva Vaňková
Zastupitelstvo města bere na vědomí:
159/19 – zprávu o činnosti starosty od posledního
zasedání zastupitelstva města, která je přílohou č. 1
tohoto usnesení.
Zastupitelstvo města schvaluje:
160/19 – program 12. zasedání ZM.
161/19 – zapisovatelkou jednání paní Evu Vaňkovou.
162/19 – ověřovateli zápisu pana Jana Fencla a pana
Miloslava Brože.
163/19 – rozpočtové opatření č. 9, které je přílohou
č. 2 tohoto usnesení.
164/19 – záměr směny pozemku parc. č. 1731/1 o výměře 230 m2 a směnu části pozemku parc. č. 1759/14
o výměře cca 50 m2 v k. ú. Manětín
165/19 – záměr směny pozemku parc. č. 1835 o výměře 239 m2 a směnu pozemku parc. č. 1836 o výměře
4 034 m2 v k. ú. Stvolny.
166/19 – prodej parc. č. 191/4 o výměře 923 m2
v k. ú. Zhořec u Manětína dle geometrického plánu č. 100-121/2019 za cenu 25 Kč/m2 manželům
P. P. a I. P. D.
167/19 – prodej pozemku parc. č. 190/5 o výměře
120 m2 v k. ú. Zhořec u Manětína dle geometrického
plánu č. 100-121/2019 za cenu 100 Kč/m2 manželům
P. P. a I. P. D.

168/19 – Dodatek č. 1 k Smlouvě o dílo o zabezpečení sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů pro město Manětín, který je
přílohou tohoto usnesení č. 3, a pověřuje starostu
města jeho podpisem.
169/19 – Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene služebnosti v k. ú. Manětín, která je
přílohou tohoto usnesení č. 4, a pověřuje starostu
města jejím podpisem.
170/19 – Smlouvu o poskytnutí služeb s firmou Libor
Černohlávek, IČ 16539184, která je přílohou tohoto
usnesení č. 5, a pověřuje starostu města jejím podpisem.
171/19 – Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení
věcného břemene a dohodu o umístění stavby č.
IV-12-0015566/VB01 s ČEZ Distribuce a. s., IČ 24729035,
která je přílohou tohoto usnesení č. 6, a pověřuje starostu města jejím podpisem.
172/19 – zápis ze zasedání finančního výboru ze dne
21. 11. 2019, který je přílohou tohoto usnesení č. 7.
Zastupitelstvo města pověřuje:
173/19 – kontrolní výbor prováděním kontroly pokladny města.
Příští zasedání zastupitelstva města se bude konat
18. 12. 2019 v Manětíně.

Manětínský divadelní podzim 2019
Alena Fišerová, ředitelka přehlídky a vedoucí Ds Mlask Manětín
15.–17. 11. 2019 proběhla v KD Manětín již desátá divadelní přehlídka, kterou pořádá MLASK Manětín. Po tříleté přestávce mi ředitelování „kluci“ opět svěřili a všichni
jsme se snažili, aby se Vám i letos líbila.
Snad jste se nelekli trošku jiného zahájení, ale nikdo neutekl (stejně jsme měli zamčeno… J). Občerstvení, na
které nás pozval pan starosta, bylo tradičně báječné.
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Podle návštěvnosti soudím, že se Vám program líbil.
Měla jsem velikou radost, že byla všechna představení plně obsazena a na některá diváci vzali za vděk
i židlí. Děkujeme, že jste přišli, podpořili nás tak v našem snažení a užili jsme si společně krásný víkend.
Všech 7 divadel se, myslím, povedlo a diváci i herci
si to užili.
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Děti namalovaly krásné obrázky a byly za ně odměněny přímo na pódiu po nedělní pohádce. Bylo jich
tolik, že mých 25 připravených diplomů nestačilo,
a tak jsem rozdávala jen dárky. Těch naštěstí bylo
dost. Obrázky najdete vystavené do konce ledna
také v naší knihovně. Jsou opravdu krásné.
Děkuji všem, kteří jste přispěli v Manětíně na „Movember“ – charitativní akci, kterou zde propagoval
DS OSADA.
Přehlídku finančně podpořilo město Manětín, KÚ
Plzeňského kraje, Mlask Manětín a naši milí sponzoři – DĚKUJEME. Děkuji souborům za jejich práci
a báječnou atmosféru, kterou nám pomohly vytvořit.
Na závěr děkuji členům a příznivcům MLASKU a přeji
krásný ADVENT všem.

DS TRUS Trnová

DS ŠTACE Kaznějov

DS Mlask Manětín

DS KROSÁČEK Krašovice

DS LÍPA Hodovíz

DS DRAHORÁD Plasy
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DS OSADA Horní Bříza
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Exkurze vycházejících žáků ZŠ Manětín
na Úřadu práce v Plzni
Barbora Valešová a Nela Steidlová, za žáky 9. třídy
V úterý 5. 11. 2019 jsme se všichni vycházející žáci
naší školy vydali na exkurzi do Plzně na Úřad práce
Plzeň-sever v Kaplířově ulici. Doprovod nám dělala
paní učitelka a výchovná poradkyně Eva Wollrábová.
Už samotná cesta byla pro některé z nás zkouškou
dovedností. Někteří linkovým
autobusem jezdíme pravidelně, ale jízda po
Plzni tramvají,
v době výluky
spoje č. 4, byla
pro většinu novinkou. V areálu
ÚP jsme zamířili do Informačního poradenského střediska
(IPS). Po krátkém uvítání jsme si vyzkoušeli na počítačích testy zájmů, které nám vygenerovaly okruhy
pravděpodobných povolání; také jsme ve skupinách

vyhledávali studijní a učební obory v kraji či regionu a dle profesiogramů zjišťovali možnosti studia
na vybraných středních školách v celé republice.
V závěru nás čekala
přednáška o funkci
ÚP, něco málo ze
statistiky nabídky
a poptávky volných
pracovních míst
v Plzeňském kraji,
o možnostech dalšího vzdělávání aj.
Exkurze byla součástí přípravy na
naše budoucí povolání v rámci kariérového poradenství. Mnohým napomohla si lépe stanovit cíle, jak
toho dosáhnout, jakou školu si v následném studiu
po ukončení povinné školní docházky vybrat. Proto
exkurze v IPS ÚP byla vítaným zpestřením a doplněním informací, než si podáme přihlášku na střední
školy a učiliště.

Městská knihovna Manětín
Alena Fišerová
Adventní čas nás svádí k přemýšlení a ohlédnutí za
rokem, který pomalu končí.
Ráda bych proto připomněla, co nám rok 2019 v knihovně přinesl a také bych ráda poděkovala za spolupráci
všem, kteří knihovnu podporují, pomáhají a mají ji rádi.
Největší změnou byl přechod ze zastaralého knihovního softwaru CODEX na nový a myslím velice příjemný
software KOHA. Díky tomu naši čtenáři, ale i široká
veřejnost, může vybírat knihy také z pohodlí domova
v našem novém ON-LINE KATALOGU, který najdete na
adrese: https://katalog.manetin.cz/ Novinkou jsou
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také nové WEBOVÉ STRÁNKY knihovny, které mají
jednoduchou adresu: https://manetin.knihovna.cz/
Najdete zde, kromě informací o knihovně i přehled akcí,
které pořádáme, užitečné odkazy na další knihovny
a zajímavé kulturní akce v regionu. Také zde najdete přehled knihoven, které naše knihovna obsluhuje.
Máme jich na starosti 10 a tak námi zpracované knihy
putují např. i do Mladotic nebo do Bezvěrova. Všech
10 knihoven již má také svůj on-line katalog.
Protože se nám podařilo úspěšně zpracovat žádost
o dotaci vyhlášenou Ministerstvem kultury (VISK3),
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získali jsme finance nejen na SW, ale i na nové technické vybavení knihovny. (Např. PC pro zaměstnance
i uživatele knihovny)
Mým přáním do budoucna je zpříjemnit uživatelům
knihovny prostory knihovny. To se však neobejde bez
nějakých oprav nebo rekonstrukce. Hezké kulturní prostředí se jistě líbí nejen dospělým, ale hlavně dětem.
Když je nám někde hezky, rádi se vracíme…
Poděkovat bych moc chtěla městu Manětín, za neustálou podporu a pomoc a doufám, že společnými silami
uděláme tu naši knihovnu zase o kousíček hezčí.
Dále také děkuji sponzorům knihovny za jejich dary,
díky kterým bylo pro naše čtenáře i letos dostatek pěkných nových knih. Jsou to: firma L.L. TRADE a obce
Bezvěrov, Mladotice, Štichovice a Hvozd.
Brýle do knihovny nám věnoval Mgr. Jaroslav Spáčil
a čtenáři je rádi využívají. MOC DĚKUJEME VŠEM!
Knihovna aktivně spolupracuje s mateřskou i základní
školou. Pravidelné besedy a setkání v knihovně jsou
pro děti zpestřením a vždy se na ně moc těším. Děkuji všem p. učitelkám, že s dětmi do knihovny chodí
a vedení ZŠ za hezkou spolupráci. V loňském roce jsme
společně uspořádali v KD Manětín Pasování prvňáčků
na čtenáře, kde nám žáčci četli, zazpívali a zahráli divadlo, které jsme společně nacvičili. V knihovně jsme
pořádali pravidelně HERNÍ ODPOLEDNE, která pro Vás
chystáme i na rok příští. Zapojili jsme se do soutěže
se ZOO Plzeň a mám radost, že tu máme hodně dětí,
které již soutěž úspěšně dokončily. Ostatní mají čas
splnit vše do 18. 12. 2019.
Informace: Od 19. 12. 2019 do 3. 1. 2020 bude
v knihovně zavřeno.
27. 11. (středa) proběhla TVOŘIVÁ DÍLNIČKA. Sešlo se
nás 11 a vyráběli jsme krásné andělíčky. Doufám, že se
všem účastníkům líbila a těším se na příští.

Přeji Vám všem moc krásné Vánoce a věřím, že i když
pod stromečkem mnoho z Vás najde krásnou knihu,
využijete opět rádi služeb naší knihovny.
Nové knihy v MěK Manětín (výběr) pro dospělé:
Kamila Hladká – Hornické vdovy
Antony Bridge – Křížové výpravy
Vlastimil Vondruška – Kronika zániku Evropy
Kate Morton – Zapomenutá zahrada
Šumava – známá i neznámá

pro děti:
Michal Vaněček – Bajky z farmy zvířat
Co vyprávěl Vánoční zvonek
R. R. Russell – Deník Mimoňky. Bez filtru
Pavel Nauman – Pohádky o mašinkách
Zdeněk Svěrák – Tiché šlapací království

Kino Sokol
Tomislav Štika
V předvánočním programu se vrátíme k letošnímu
výročí 850 let od první písemné zmínky o Manětíně.
Z domácího archivu rodiny Marků jsme získali doku-
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mentární amatérské záběry z roku 1969 z tehdejších
oslav výročí 800 let Manětína. Je zde zaznamenán
slavnostní průvod městem, odhalení obelisku na
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místě bývalého špitálu a „velkolepé“ oslavy na Bečvárně.
Jako nostalgickou vzpomínku pro mnohé manětínské promítneme znovu po několika letech film Tichá
myš o vzniku nejznámější Vánoční písně natáčený
mimo jiné také v kulisách Manětína s početným místním komparsem.
Neděle, 22. 12. 2019, 18.00 h
OSLAVY 800 LET MANĚTÍNA (dokumentární,
1969)
TICHÁ MYŠ (rodinný, Československo, Velká Británie
1990)			
Režie: Robin Crichton
Hrají: Gregor Fisher, Lynn Redgrave, Milan Klásek,
Ferdinand Krůta, Pavel Rímský, Alfred Strejček, Tomáš Töpfer, Alena Vránová, Soběslav Sejk…
Pohádkový příběh o vzniku proslulé vánoční koledy

natočený v kulisách Manětína, Českého Krumlova
a Salzburgu. Kdo by dnes neznal nejproslulejší Vánoční píseň – Tichou noc! Ale
již málokdo ví, že jejím autorem
je rakouský venkovský učitel
a varhaník Franz Gruber. Zkomponoval ji v roce 1818 a zpočátku se nesetkala s velkým úspěchem. V příběhu Tichá myš se
jeho tvůrci inspirovali pověstí
o vzniku této líbezné koledy,
aby vytvořili působivou hudební pohádku pro děti
i dospělé. (oficiální text distributora)
Vstupné na všechna představení je dobrovolné.
Průběžně aktualizovaný program naleznete na webových stránkách: www.manetin.cz/mesto/kino

Sklárny na Manětínsku
Václav Jirsa
Už v roce 1885 se
polovina osazenstva z Preitensteinsteinské sklárny
s Adolfem Rücklem
a účetním Václavem
Jílkem vystěhovala
do Kamenického
Šenova do nového
působiště. Ostatní
měli slíbeno, že po
ukončení práce na
Preitensteině (po posledním „hicu“ jak se tehdy říkalo), se přestěhují do Kamenického Šenova také.
František Rückl (* 1865) nakonec zakotvil se svojí
mladou rodinou opravdu v Kamenickém Šenově.
Nebylo to hned, ale za pomoci Václava Jílka, až když
se tam pro něj uvolnilo místo. Huťmistrem se stal od
roku 1905, po smrti Adolfa Rückla.
Jistě by bylo zajímavé líčit další osudy v severočeských sklárnách. Porovnejme si však dvě historické
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Ilustrační foto sklárny v Kamenickém Šenově
– se souhlasem P. Vogla, údajně okolo r. 1900

fotografie osazenstva z Preitensteinu, které první
odešlo do Kamenického Šenova (MZ 11/2019) a další,
o několik let později. Pozdější fotografii jsem získal
od p. Petra Vogla, jehož pradědeček také pracoval
na Preitensteinské sklárně a později i v Kamenickém
Šenově.
V našem kraji stále žijí potomci rodu Rücklů …
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Římskokatolická farnost Manětín
Petr Dombek Omi
Rorátní mše svaté
Neděle 8. 12. v 6.00 – rorátní mše pro rodiny s dětmi
se snídaní (kostel sv. Barbory, Manětín)
Pátek 13. 12. v 6.00 – rorátní mše
(kostel sv. Petra a Pavla, Křečov)
Pátek 20. 12. v 6.00 – rorátní mše
(kostel sv. Jana Křtitele, Manětín)
Vánoční bohoslužby
24. 12. v 16.00 – štědrovečerní mše svatá
(Křečov, Nečtiny)
24. 12. ve 22.00 – půlnoční mše svatá (Manětín)
24. 12. ve 24.00 – půlnoční mše svatá
(Rabštejn nad Střelou)
25. 12. v 8.00 – vánoční mše svatá (Manětín)
25. 12. v 9.30 – vánoční mše svatá (Křečov)
25. 12. ve 14.00 – vánoční mše svatá (Nečtiny)
26. 12. v 8.00 – svátek sv. Štěpána (Manětín)
26. 12. v 9.30 – svátek sv. Štěpána (Křečov)
26. 12. ve 14.00 – svátek sv. Štěpána (Březín)
Betlémské světlo
23. 12. v 16.30 (Štichovice)
23. 12. v 18.00 (Manětín)
23. 12. v 19.00 (Stvolny)
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Adventní a vánoční koncerty
Sobota 7. 12. v 15.00 – koncert ženského pěveckého
sboru Cantoria Praha (kostel sv. Barbory, Manětín)
Sobota 21. 12. v 18.00 – koncert „Roháči z Lokte“
(kostel sv. Jana Křtitele, Manětín)
Neděle 22. 12. v 18.00 – koncert „Bratři Bundovi“
(kostel sv. Jakuba, Žebnice)
Čtvrtek 26. 12. v 17.00 – Svatoštěpánský koncert
Sagitty (Santiniho sál, Plasy)
Speciální nabídka programů
V Lomanech probíhá od 1. prosince 2019 výstava
Betlémů a bude zakončena 6. ledna 2020. Pro možnost návštěvy se informujte na tel. čísle: 731 587 426.
Pátek 13. 12. od 18.30 do 21.30 – Light4You Plzeň:
hudba, svíčky, světla, zklidnění se (kostel Nanebevzetí Panny Marie, Plzeň – Františkánská 11).
Příjemné a požehnané prožití Adventu, Vánoc
a dobrý vstup do nového roku přejí všem čtenářům misionáři obláti a farníci z farností Manětín
a Plasy.
Jan 1,5:
To světlo svítí v temnotě a temnota ho nepohltila.
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Mateřská škola Pastelka Manětín
Marie Křemenáková, Ředitelka Mš
V Mateřské škole Pastelka Manětín se v září k docházce, po úspěšném květnovém zápisu 2019, sešlo celkem 47 dětí. Do heterogenních tříd Berušek
a Sluníček dochází žáčci od neplně tříletých až po
sedmileté. Na začátku měsíce října ukončily, na žádost rodičů a zákonných zástupců, docházku v MŠ tři
děti – dvě děvčátka a jeden chlapec (důvodem bylo
přestěhování). V současné době máme v každé třídě
po 22 žácích, celkem 23 dívek a 21 chlapců. Obrátily
se na nás ještě dvě maminky, které by chtěly nastoupit po novém roce do zaměstnání, jestli bychom
provedli dodatečný zápis ještě do školního roku
2019/2020. Bude jim vyhověno a od nového roku
bude v mateřské škole zapsáno tedy celkem 46 dětí.
V obou třídách je celkem 15 povinných předškoláků,
kteří by měli na konci školního roku přecházet do
základní školy.
Od začátku školního roku 2019/2020 absolvovaly
děti celou řadu výchovně – vzdělávacích (dopravní výchova a první pomoc), kulturních (divadla a koncerty)
a ozdravných (návštěvy Solné jeskyně v Kralovicích)
akcí . V měsíci listopadu se uskutečnila velmi pěkná
aktivita s rodiči – společné halloweenské dlabání dýní
a jejich vystavení na školní zahradě. Celá řada dětí, ale
i jejich rodičů, se dostavila ve strašidelných kostýmech,
což dodalo celé akci velmi pěknou atmosféru. Všem
účastníkům, dětem i rodičům, moc děkujeme!
Od počátku listopadu nacvičují děti písničky, recitaci, koledy, tanečky a dramatizaci pohádek na
vystoupení při příležitosti rozsvěcování vánočního
stromečku na manětínském náměstí a na předvánoční BESÍDKU. Ta se uskuteční ve středu dne 11. prosince 2019 od 16.30 hodin v budově Mateřské školy
v Manětíně . Na předpremiéru besídky, dne 10. 12.
v dopoledních hodinách, pozveme babičky a dědečky z Domova pro seniory v Manětíně, ale zveme
i všechny, kteří se na naše malé umělce chtějí přijít
podívat.
Všechny děti i zaměstnanci Mateřské školy v Manětíně přejí občanům Manětína a okolních obcí po-
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hodové a klidné prožívání adventního času, veselé
a šťastné Vánoce a úspěšný a ve zdraví prožitý nový
rok 2020!
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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
změnu ordinační doby: po dobu dovolené MUDr. Křiklána a zastupování v Dolní Bělé od 2. 12. do 31. 12. 2019
budou ordinace:
Po
7.30–12.00
Manětín
St
7.30–11.30
Nečtiny
Pá
7.30–12.00
Manětín,
Út a Čt 8.00–12.00
Dolní Bělá
návštěvy lze nahlásit na telefonních číslech ordinací:
Manětín 373 392 246, Nečtiny 373 313 128,
Dolní Bělá 373 394 258.
Výkup kožek proběhne v Manětíně u městského
úřadu v sobotu 7. 12. 2019 a 4. 1. 2020 od 14.00 hodin.
Králičiny 10 Kč. Výkup zajišťuje firma Růžena Kubešová,
tel. 415 749 562, 723 763 418.
Rozsvícení vánočního stromu ve Zhořci
SDH Zhořec zve na rozsvícení vánočního stromu, které
se bude konat v neděli 8. 12. 2019 od 16.30 hod na
návsi ve Zhořci.
Město Manětín zve 19. 12. 2019 od 18.00 hod do
kina Manětín na promítání filmu Cesta jako žádná
ze sta + besedu s tvůrci Lukášem Sochou a Tomášem
Vaňourkem.
Český rybářský svaz MO Manětín oznamuje, že vánoční prodej ryb se bude konat v pondělí 23. 12. 2019
od 10.00 hod na škarpě v Manětíně.
Městský úřad Manětín bude od 23. 12. 2019 do
1. 1. 2020 uzavřen, v úterý 7. 1. 2020 bude uzavřena
kancelář č. 2.
Zemědělské družstvo Novosedly hledá do hlavního pracovního poměru ZOOTECHNIKA/ ZOOTECHNIČKU. Nástup možný ihned.
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Požadavek: vysokoškolské nebo středoškolské vzdělání
se zemědělským zaměřením, praxe v oboru, flexibilita, řidičský průkaz skupiny B, znalost práce na PC.
Nabízíme: průměrná hrubá mzda 30.000–35.000 Kč/
měsíčně + benefity (příspěvek na dopravu, příspěvek
na penzijní připojištění atd.) Informace v sídle Zemědělského družstva, Pšov 4 nebo na telefonu 353 393 426,
604 266 039 – pan Vrzáček, předseda družstva.
Střední lesnická škola Žlutice,
školní polesí Chlumská hora nabízí
vyrobené palivové dřevo – jehličnaté
450 Kč / 1 prostorový metr (včetně DPH). Kontakt:
723 175 333, 602 962 101.
Nábytek Štuksa, spol. s r. o.
Hledáme kolegy na pozice údržbář
strojů a pracovník ve výrobě pro
zpracování dýhy. 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.
Město Manětín pronajme byt v domě s pečovatelskou službou: Manětín č. p. 30 – byt o výměře 31,81 m2
(včetně sklepa), nájemné ve výši 60 Kč za m2 + zálohy
na služby, pečovatelské služby. Bližší info v kanceláři
č. 2 MěÚ Manětín.
Kosmetický salón Gabriela Vobořilová nabízí dárkové poukazy na vánoce a prodej značkových parfémů
YODEYMA. Od nového roku rozšiřuji služby o parafínové zábaly a klasickou manikúru. Manětín 150, tel.
723 126 157.
Daruji za odvoz válendu s úložným prostorem, v pěkném stavu. Tel. 733 353 365.
8. 11. 2019 jsem v lese za letištěm, na cestě do Lipí, nebo
na této cestě do Manětína, ztratil dvoukolovou zele-
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nou kárku. Prosím o vrácení. Nálezci vyplatím peněžní
odměnu. Děkuji, tel. 607 455 545.
Sběrný dvůr Nečtiny, kam mohou vozit odpady
i občané našeho města: obsluha sběrného dvora
604 794 428 (Jitka Stoklasová),
601 560 311 (Václav Pešta) e-mail: obec@nectiny.cz,
606 091 936 (Votýpka za provozovatele sběrného
dvora Marius Pedersen a.s.).
Provozní doba:

pondělí: 8.00 hod.–12.00 hod.
středa: 14.00 hod.–19.00 hod.
(březen–listopad)		
12.00 hod.–17.00 hod.
prosinec, leden, únor
sobota:
8.00 hod.–12.00 hod.

ESKÁ POJIŠeOVNA
Ing. Dana Krepindlová (roz. Holotová)
tel.: 777 023 423
asistentka: 773 333 606
Otevírací doba kanceláƎ MAN TÍN:
ManĢtín 89, 331 62 (v budovĢ MĢÚ 1. patro)
PondĢlí: 9–12 h a 13–16 h
StƎeda: 9–12 h a 13–16 h
Ostatní poboēky, ve kterých nás najdete:
Plasy, TƎemošná, Horní BƎíza, Chrást,
MĢsto Touškov
Ostatní dny dle tel. domluvy, možná je
i osobní návštĢva u klienta.

Nabídka a servis klientƽm:
9 Životní, úrazové a dĢtské pojištĢní
Povinné a havarijní pojištĢní aut
Manětín ČOV a kanalizace – prosinec9
9 PojištĢní domácnosti, staveb a odpovĢdnosti
9 Cestovní pojištĢní
Petr Severa
9 PojištĢní firem
9 Penzijní pƎipojištĢní, stavební spoƎení, investice
Probíhají práce na stavbě čistírny odpadních vod u čp. dou pro letošní rok ukončeny 18. 12. 2019 a zahájeny
9 Hypotéky, úvĢry a jejich pojištĢní
310 (dýhárna). Dále probíhají práce na stokách B (Na 6. 1. 2020. 9 Kompletní poradenství a servis v této oblasti

Vomastce). Dokončují se práce na stoce B (ulice pod
pneuservisem) a stoce B2 (U výkupu). Na těchto stokách
budou probíhat ještě práce na jednotlivých přípojkách
k nemovitostem. V prosinci začnou práce na stoce E
(Kůchov) a stoce D6 (od zámeckého mostu směrem ke
Kukárně a Výkupu). V místech, kde dochází k omezení
provozu na komunikaci jsou všichni majitelé dotčených
nemovitostí o této skutečnosti informováni.
Děkujeme všem za shovívavost při realizaci stavby.
Ne vždy se nám daří udržet komunikace ve stavu bez
nečistot. Ze strany města i zhotovitele stavby dochází
k údržbě, která alespoň z části minimalizuje tento stav.
Stavební činnosti na stavbě kanalizace a ČOV bu-

Dále vám sdělujeme, že není prozatím nutné dělat
POMOC
P\I uHLÁŠENÍ
POJISTNÝCH
UDÁLOSTÍ
žádnou
přípravu
nemovitostí
pro připojení
na kanalizační stoky. Připojení nemovitostí bude probíhat
až po dokončení veškerých stavebních prací na ČOV
a kanalizaci a následné kolaudaci. Předpokládaný termín je červenec 2021.
Harmonogram prací se může v průběhu výstavby nepatrně měnit. O změnách a dalších postupech a omezeních Vás budeme v dostatečném předstihu informovat
pomocí manětínského zpravodaje, rozhlasem, případně
osobně. Další informace Vám podá Josef Burda (místostarosta města) tel. 606 683 687 nebo Petr Severa
tel. 724 147 642.

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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KRUH P\ÁTEL HUDBY P\I M STU MAN TÍN
VÁNONÍ KONCERT

ROHÁI Z LOKTE
sobota 21. prosince 2019 od 18.00 hodin
kostel sv. Jana KƎtitele
Roháēe z Lokte lze bezesporu oznaēit
jako legendu trampské hudby v echách.
Se svým vánoēním programem v ManĢtínĢ
vystoupí již potƎetí.

Program: vánoēní zpĢvy a koledy,
vlastní skladby Roháēƽ, atd.
Vstupné 150 Kē, dĢti 20 Kē, dƽchodci 90 Kē
Rezervace vstupenek na tel. 728 678 889

Plakáty na poslední stranu, každý na 1/4 A4
koncert Cantoria
koncert Roháēi
.BNJOLP
UBUÎOLV QĘKEFNFTQPMVEP#FUMÊ
ma?
MarieUchytilová
Mar.Týnice
Rabštejn nad StƎelou
0UFWđFOPLBßEÝEFOPEEP
WāBTFPEEPIPE
7TPCPUVPENPßOPTULPNFOUPWBOÊQSPIMÎELZ
LPTUFMB EăUJTJVßJKÎUSBEJDāFTLÝDI7ÃOPDVydavatel ManĢtínského zpravoda

MĢsto ManĢtín, ManĢtín 89, 331 62, I:00258091. Periodický tisk územního samosp
Sazba a tisk: TCF print s.r.o., PlzeŸ. Foto v úvodu titulní strany Oto TesaƎ. DĢkujeme
Za pƎípadné tiskové chyby se ētenáƎƽm omlouváme. PƎíspĢvky a plakáty ve zpravod
vydavatel si vyhrazuje v pƎípadĢ potƎeby právo
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