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Zpravodaj Městského úřadu v Manětíně / MK ČR E 12287

Vážení spoluobčané,
Josef Gilbert Matuška, starosta města
zdravím Vás na začátku měsíce října. Dnes bych se
s Vámi chtěl podělit o následující:
Dotace – Plzeňský kraj:
– rekonstrukce hřiště a zavlažovací systém. Práce na
zavlažovacím systému a na všem,
co s tím souvisí, probíhají.
– na vybudování kanalizace
a ČOV jsme obdrželi dotaci ve
výši 5 milionů Kč, které byly připsány na účet města. Tyto prostředky musí být použity nejpozději 30. 6. 2020.
– dotace na pečovatelskou službu – schváleno 79.360 Kč.
Manětínsko-nečtinský mikroregion
Schválená dotace od Plzeňského kraje na pořízení zametacího
stroje za traktor 400.000 Kč. Proběhlo dodání stroje, faktura byla
proplacena a nyní bude dotace vyúčtována.
Radějov – elektrifikace
Elektrifikace městské části Radějov byla dokončena.
Ve čtvrtek proběhla kolaudace a předání stavby.
Po více než 4 letech je tedy tato akce úspěšně dokončena.
Opravy komunikací
V září byla dokončena oprava komunikace z Manětína směrem od letiště až k lesu.
Stejně chceme opravit také místní komunikaci
v Kotanči.

Příprava rozpočtu města na rok 2020
Začíná příprava rozpočtu města na rok
2020. Zvu tedy zástupce spolků a organizací, aby se ozvali se svými projekty a žádostmi na příští rok, nejpozději do 15. listopadu 2019.
Pozvánka na setkání seniorů
V říjnu již tradičně město pořádá
setkání seniorů a nejinak tomu
bude i v tomto roce. Srdečně
zvu všechny naše seniory v úterý
29. října 2019 od 16.00 hodin do
našeho kulturního domu v Manětíně! Pevně věřím, že toto pozvání
přijmete a budeme se moci opět
po roce setkat. Srdečně zveme
také seniory ze Štichovic a Křečova, kteří jsou již po léta našimi
vítanými hosty.

Z oslav 150. výročí založení
SDH Manětín

Usnesení z 10. zasedání zastupitelstva města Manětín – 25. 9. 2019
Eva Vaňková
Zastupitelstvo města bere na vědomí:
123/19 – zprávu o činnosti starosty od posledního
zasedání zastupitelstva města, která je přílohou
č. 1 tohoto usnesení.
Zastupitelstvo města schvaluje:
124/19 – program 10. zasedání ZM.
125/19 – zapisovatelkou jednání paní Evu Vaňkovou.
12619 – ověřovateli zápisu pana Jana Fencla a pana
Miloslava Brože.
127/19 – rozpočtové opatření č. 7, které je přílohou
č. 2 tohoto usnesení.
128/19 – s účinností od 1. 10. 2019 neuvolněnému
druhému místostarostovi Josefu Burdovi navýšit
měsíční odměnu za výkon funkce o 6 000 Kč na
částku ve výši 20 000 Kč.
129/19 – odložení projednání bodu Koupě automobilu a podmínky úvěru na příští zasedání.
130/19 – prodej pozemku parc. č. 201/32 o výměře 28 m2 v k. ú. Manětín za cenu 50 Kč/m2, dle
geometrického plánu č. 709-122/2019 manželům
V. a M. B.
131/19 – prodej pozemku parc. č. 1251/22 o výměře 32 m2 v k. ú. Manětína za cenu 100 Kč/m2, dle
geometrického plánu č. 707-107/2019, do podílového spoluvlastnictví panu R. K. a panu M. K.
132/19 – prodej pozemku parc. č. 1251/21 o výměře 39 m2 v k. ú. Manětín a pozemek parc. č. st. 1924
o výměře 42 m2 v k. ú. Manětín za cenu 100 Kč/m2,
dle geometrického plánu č. 707-107/2019, spolku
KOS Manětínský z. s., IČ 26658976.
133/19 – prodej pozemku parc. č. 1508/8 o výměře
6 m2 v k. ú. Manětín a pozemku parc. č. 1512/3
o výměře 137 m2 v k. ú. Manětín za cenu 50 Kč/m2
dle geometrického plánu č. 708-107/2019 spolku
KOS Manětínský z. s., IČ 26658976.
134/19 – prodej pozemku parc. č. 29 o výměře
216 m2 v k. ú. Luková u Manětína a prodej pozemku parc. č. 30/1 o výměře 729 m2 v k. ú. Lu-
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ková u Manětína za cenu 100 Kč/m2 manželům
J. a D. D.
135/19 – odložení projednání bodu záměr prodeje
domu čp. 118 v Manětíně na příští zasedání.
136/19 – přijetí dotace ve výši 79 360 Kč z programu Podpora pro obce, které mají uzavřenu
smlouvu s registrovaným poskytovatelem sociálních služeb na zajišťování pečovatelské služby
pro rok 2019.
137/19 – Veřejnoprávní smlouvu se Sborem dobrovolných hasičů Manětín, IČ 49746740, která je
přílohou tohoto usnesení č. 3, a pověřuje starostu
města jejím podpisem.
138/19 – Dohodu se Státním zemědělským intervenčním fondem o poskytnutí dotace z Programu
rozvoje venkova na projekt Naučná stezka Manětín „Na skalce“, která je přílohou tohoto usnesení
č. 4, a pověřuje starostu města jejím podpisem.
139/19 – Smlouvu o zřízení věcného břemene –
služebnost v k. ú. Manětín, č. IV-12-0013174/VB001,
která je přílohou tohoto usnesení č. 5, a pověřuje
starostu města jejím podpisem.
Zastupitelstvo města pověřuje:
140/19 – ZM pověřuje druhého místostarostu
jako kontaktní osobu pro stavbu „Manětín –
ČOV a kanalizace“ a to především v technických
věcech při komunikaci se zhotovitelem stavby
a také s jednotlivými vlastníky nemovitostí a při
přípravě budoucího napojení jejich nemovitostí
na nově budovanou splaškovou kanalizaci a při
samotné realizaci jednotlivých připojení na kanalizační řad.
Zastupitelstvo města neschvaluje:
141/19 – záměr vybudování a zřízení druhé autobusové zastávky v Manětíně.
Příští zasedání zastupitelstva města se bude
konat 30. 10. 2019 v Újezdě.
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Ukliďme svět, ukliĎme česko
Eva Wollrábová (koordinátor úklidu)

Naše Základní škola v Manětíně se již pravidelně
zapojuje do celorepublikové akce Ukliďme Česko
– dvakrát do roka, na jaře a na podzim. Smyslem
není pouze úklid samotný, ale také prohlubování
informovanosti žáků a veřejnosti o potřebě třídění

a použité dětské papírové pleny?! Sesbíraný odpad
poté naši žáci za pomoci dospělých roztřídili do sběrných nádob. Touto cestou děkuje také pracovníkům
technického úseku města, kteří nám pomohli svézt

odpadů a jejich zodpovědnému přístupu k životnímu prostředí.
Skutečnost, že pokud radikálně nezměníme přístup k vyhazování odpadu, utopíme se v něm dříve, než si
myslíme, je nutné vštěpovat především těm nejmladším. Proto se také
v pátek 20. 9. 2019 naše děti vydaly
pod vedením vyučujících na aktivní
úklid po městě, do školní zahrady či
lesa, kde shromažďovaly odpad, který
zde zanechali nezodpovědní lidé.
Odpadků každý rok stále přibývá, vždy
je co sbírat, některé nálezy byly tradiční – kolem
silnic plastové kanystry, plastové lahve, kelímky od
kávy apod. Hitem posledních let jsou pneumatiky
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a zlikvidovat netříděný odpad. Pořízené fotografie
můžete nalézt na webu naší školy.
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Děkujeme, Vaše pomoc nevidomým je vidět!
Eva Wollrábová (koordinátor sbírky)
Milí dárci,
děkujeme Vám za podporu
16. ročníku sbírky Světluška, kterou pořádá Nadační fond Českého rozhlasu, a do kterého se
Základní škola Manětín zapojila již šestým rokem.
Koupí dárkových předmětů od našich dobrovolníků
z 9. třídy jste přispěli krásnou částkou 16.137 Kč na
přímou pomoc nevidomým a těžce zrakově postiženým dětem i dospělým z celé České republiky.
V celkovém součtu za všech šest let, co žáci naší školy
akci pořádají, to činí neuvěřitelnou sumu 70.515 Kč.
Děkujeme všem! Více na: www.svetluska.net

Městská knihovna Manětín
Alena Fišerová
Podzim znamená zklidnění a odpočinek. V knihovně
naleznete spoustu zajímavých knih, které Vám tento
odpočinek jistě zpříjemní.
Vybírat je můžete přímo v knihovně, nebo v našem ON-LINE KATALOGU, který najdete na adrese:
https://katalog.manetin.cz/. Přístupný je také z webu
města Manětín, nebo knihovny: (https://knihovnamanetin.webnode.cz/)
Informace:
O prázdninách knihovna přešla na nový knihovní
software KOHA.
Doufáme, že našim čtenářům zpříjemní orientaci
v knihovně a přístup k informacím na svém čtenářském kontě.
Nové knihy v MěK Manětín (výběr)
pro dospělé:
Michele Campbell – Byla to tichá dívka
Jaromír Jindra – Jed pro kralevice
Patrik Ulrich – Jiří Hubač: Šlechtic příběhů
Karel Fořt – Příběhy z poválečné Šumavy 2
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Sarah Mitchellová – Ztracené dopisy
pro děti:
V. a J. Spielvogelovy – Hroší příběhy
Renata Kaminská – Do školy za kamarády
Daniela Fischerová – Martin na cestě kolem světa
Renata Kaminská – Odvážní kamarádi

Informace pro rodiče prvňáčků 2018/2019
Fotografie z akce: „Pasování prvňáčků na čtenáře“,
jsou pro Vás připraveny jako dárek v knihovně.
Vyzvednout si je můžete do konce roku 2019.
Těšíme se na Vaši návštěvu!

Malíři v Manětíně – pozvánka na výstavu
Adéla Rúčková Moravcová
Malovat do Manětína jezdíme už několik let. S naší
krajinomalířskou skupinkou jsme projeli mnoho krásných míst v celé republice, ale při rozhodování, kde
letos uspořádáme týdenní výtvarnou dílnu, byl Manětín jasnou volbou. Rozmanitost zdejší krajiny, bohatá
kulturně historická minulost, skvělí a přívětiví lidé – to
vše jsou důvody, proč se sem moc rádi vracíme.
V červenci jsme se na týden usídlili na místní faře.
Bylo nás deset, od úplných začátečníků po zkušené
výtvarníky z různých oborů. Pod vedením skvělého
lektora, akademického malíře Jana Spěváčka jsme
se v dopoledních přednáškách seznamovali s teorií
a technologiemi malby, přes den malovali v krajině
a večer své zkušenosti společně konzultovali.
Začátkem října strávíme v Manětíně další týden a malířský pobyt završíme výstavou našich obrazů. S potěšením vás zveme na vernisáž v sobotu 12. 10. 2019 od
17 hod v čerstvě zrekonstruovaných prostorách domu
č. p. 92 na manětínském náměstí (bývalý Černý orel).
Večer hudebně doprovodí žáci ZUŠ Manětín.
Děkujeme za vlídné přijetí a těšíme se na vás!

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 říjnu: Věra Urie (75 let) Manětín, Božena Tintschlová (84 let)
Vysočany, Jaroslava Jirglová (83 let) Manětín, Jiří Moule (80 let) Manětín,
Václav Sidorjak (70 let) Manětín, Bohumil Brož (87 let) Česká Doubravice.
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Římskokatolická farnost Manětín a Plasy
Petr Dombek Omi
Proběhl Workship
Už posedmé se na území farností Manětín a Plasy
uskutečnila dobrovolnická brigáda Workship. Přes
50 dobrovolníků z Česka i Německa pracovalo čtyři
dny u lidí, kteří již na některé práce nestačí sami, např.
sekání trávy, úklid domu, skládání uhlí, sekání dříví,
malování bytu, nebo i speciální workshipové práce
jako je hlídání dětí. Workship připravuje tým, který se každý rok trochu mění. Tentokrát byl se svými
10 členy o dost menší než obvykle. Tým tvoří každý
rok mladí lidé společně s jedním oblátem, koordinátorem akce. Proč to vlastně děláme? Na to se ptají
často lidé, u kterých pracujeme. Workship je akce,
která je tak trochu v rozporu s běžnou logikou. Mladí
lidé těžce pracují, a ještě si za to platí. Chceme šířit
nezištnost a vědomí toho, že nefunguje vždy „něco
za něco“. Především se skrze práci chceme setkávat
s lidmi. K tomu je navíc určen i večerní doprovodný
program – tento rok to bylo letní kino s filmem Zelená
kniha, mše s biskupem Tomášem, odpoledne pro
rodiny s dětmi, montérkový benefiční ples na pomoc
oblátským školám v Pákistánu, a nakonec moderní
a humorně zpracovaný Ježíšův příběh v divadelním
představení „Největší příběh všech dob“. Děkujeme
moc vám všem, kdo jste průběh Workshipu umožnili
a podpořili. Především městu Manětín a jeho zastupitelstvu, panu starostovi, dále všem sponzorům, bez
jejichž finančních a materiálních darů by se tato akce
neuskutečnila. A nakonec vám všem, kdo jste pustili
naše brigádníky k sobě do domu nebo na zahradu,
vám všem, kdo jste nám tak skvěle vařili, pekli nám
buchty a nosili nám čerstvou zeleninu. Už se těšíme
na příští rok!
Výuka náboženství pro děti – fara Plasy
Od 30. 9. 2019 bude každé pondělí na faře v Plasích
od 16 do 17 h probíhat výuka náboženství pro školní
i předškolní děti. Pokud máte zájem, prostě přijďte
i se svými dětmi kterékoli pondělí a my vás se vším
seznámíme. Nemusíte se nikam hlásit! Čeká na vás
tým rodičů, který se o vaše děti dobře postará.
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Dvonaf pro děti – fara Plasy, 11.–12. října 2019
Pro školní děti připravujeme na pátek 11. až sobotu
12. října „dva dny na faře“ v Plasích, prostě Dvonaf.
Co to je? Jedná se o takovou zkrácenou verzi letních
táborů, redukovaných do dvou dnů. Hlavním bodem
programu je pořádná bojovka, tematický film, dobré
jídlo, praktická dílna a vše je zakončeno společnou
bohoslužbou, což je jediný „zbožný“ bod programu.
Nejedná se tak výlučně o křesťanskou akci. Dvonaf
začne v pátek kolem 17 h a skončí v sobotu kolem
15 h. Své děti hlaste na mailu: vlastimil@oblati.cz.
Mše pro rodiny s dětmi – Santiniho sál, Plasy
Ke společnému slavení mše svaté zveme malé i velké
ze širokého okolí: vždy jednu neděli měsíčně se v 11 h
scházíme v Plasích v Santiniho sále – v prostoru NTM
Plasy (Pivovarská 5). Prostor i způsob je přizpůsoben
rodinám s dětmi, ale srdečně zveme také dědečky
a babičky, kterým nevadí trochu hlučnější a živější
prožití nedělní mše svaté! Nejbližší termíny jsou 13. 10.
a 3. 11. 2019. Přijďte, i když jste jen zvědaví a třeba jste
nikdy nebyli na mši. Nemusíte se nijak vázat.
Misijní štrúdlování – Santiniho sál, Plasy, 13. října
Dražba pro dobrou věc, to je misijní štrúdlování. Přineste jakékoliv výrobky z jablek – syrových, uvařených,
upečených… nebo vlastně i cokoliv jiného jedlého
a budete se divit, na jakou cenu se váš výrobek může
vyšplhat. Výnos dražby půjde na papežská misijní díla,
která pomáhají tam, kde je to zrovna nejpotřebnější.
Dražba proběhne 13. října 2019 ve 12 h ihned po mši
pro rodiny s dětmi v Santiniho sále.
Tematický střet – fara Plasy, 17. října
Nabízíme otevřený tematický večer k tématu, které je
bolestivé a aktuální – sexuální zneužívání v církvi. Pozvali jsme si dva odborníky – paní Martinu Vintrovou,
právničku s vystudovanou problematikou zneužívání
a pana Jiřího Kylara, který se sám stal obětí a nyní
pomáhá ostatním obětem. Setkání se uskuteční ve
čtvrtek 17. 10. 2019 v 18 h na faře v Plasích.
(dombek@oblati.cz, tel.: 605 395 695)
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Manětín ČOV a kanalizace
Petr Severa

Probíhají práce na stavbě čistírny odpadních vod u čp.
310 (dýhárna). Dále probíhají práce na stoce B2, která
vede od bývalého hotelu kolem víceúčelového hřiště.
V měsíci září pokračovala výstavba stoky, která bude
navazovat na stoku budovanou až k č. p. 246 (bývalý
výkup). Vzhledem k tomu, že nově budovaná stoka
povede v komunikaci, bude v dané lokalitě omezen
provoz. O uzavírce komunikace budou všichni majitelé dotčených nemovitostí v dostatečném předstihu
informováni.
V měsíci říjnu proběhnou výkopové práce na stoce B. Jedná se o ulici od č. p. 184 až k hlavní silnici
k č. p. 167.
Dále vám sdělujeme, že není prozatím nutné dělat
žádnou přípravu u 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
pan Josef Burda (místostarosta města) tel. 606 683 687
nebo pan Petr Severa tel. 724 147 642.
V průběhu stavby může docházet k větší prašnosti
a pohybu stavební techniky. Dopad negativních vlivů
budeme spolu se zhotovitelskou firmou co nejvíce
minimalizovat a žádáme Vás o trpělivost a shovívavost
po dobu celé výstavby kanalizace a ČOV.
Někteří vlastníci nemovitostí obdrželi informační
dopis a budou v dostatečném časovém předstihu
informováni o podrobnostech k vybudování odbočky
pro nemovitost.

Kino Sokol
Tomislav Štika
Pátek, 25. 10. 2019, 18.00 hod
JAK VYCVIČIT DRAKA 3
(animovaný, USA, 2019)
Režie: D. DeBlois
Ostrov Blp je dračí ráj obývaný Vikingy,
nebo vikingský ráj obývaný draky, jak se
to vezme. Bývalí odvěcí nepřátelé tu žijí
v záviděníhodné harmonii. Vládne jim
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mladý náčelník Škyťák, který miluje létání
s okřídleným parťákem Bezzubkou. A miluje i svoji kamarádku Astrid, jen jí to ještě
nestačil naplno říct. Paradoxně právě láska
se stane předzvěstí mračen, která se nad
Blpem začnou stahovat. Škyťák je v tom
nevinně, může za to rozkošná bílá dračice
Bleskoběska, jež doslova omráčí Bezzubku,
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který se pod jejím vlivem promění z obávaného
Nočního běsu na nejistého puberťáka. Možná i proto včas ve vzduchu neucítí nebezpečí pro všechny
draky, které se ke břehům ostrova blíží. Ve snaze
najít pro ně nové útočiště se Škyťák a Astrid vydají
pátrat po mýty opředeném Skrytém světu, v němž

by se všichni draci mohli před touto hrozbou ukrýt.
Najdou ho? A najdou ho včas? (CinemArt)
Vstupné na všechna představení je dobrovolné.
Průběžně aktualizovaný program naleznete na webových stránkách: www.manetin.cz/mesto/kino

DUŠIČKOVÉ BOHOSLUŽBY A MODLITBY ZA ZEMŘELÉ – 2019
pondělí 28. 10.
14.00 Stvolny
15.30 Víska
pátek 1. 11.
16.00 Žebnice
17.00 Kaznějov
16.00 Hvozd
		
sobota 2. 11.
9.30 Křečov

8

mše sv. a modlitba za zemřelé
modlitba za zemřelé
mše sv. a modlitba za zemřelé
modlitba za zemřelé (od kaple)
modlitba za zemřelé (hřbitov)
a mše sv.

10.00 Plasy
14.30 Obora
14.30 Rabštejn
16.30 Manětín
17.00 Manětín
neděle 3. 11.
14.00 Nečtiny
15.30 Březín
16.15 D. Jamné

modlitba za zemřelé (hřbitov)
mše sv. a modlitba za zemřelé
modlitba za zemřelé (hřbitov)
modlitba za zemřelé (hřbitov)
mše sv. (kostel sv. Barbory)
mše sv. a modlitba za zemřelé
modlitba za zemřelé (hřbitov)
modlitba za zemřelé (hřbitov)

mše sv. a modlitba za zemřelé
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CESTOVATELSKÁ SHOW

Jsme tu pro Vás a naše sociální služby Vám umožní žít
v pohodlí domova. Posláním naší služby je snaha o to,
abyste mohli co nejdéle zĤstat doma, i když už Vám Vaše
síly nestaþí na zajištČní domácnosti a péþe o sebe.
Zachováte si tak soukromí, navyklý zpĤsob
života a kontakt s rodinou a kamarády.

Služby poskytujeme v rámci stĜediska 5 Mančtínsko:

Sídla v rámci obce ManČtín -ZhoĜec,Luková,ÚjezdLipí,RadČjov,
VladmČĜice, ýeská Doubravice, Brdo, Hrádek, Vysoþany,
Kotaneþ, Stvolny, Rabštejn nad StĜelou.
Sídla v rámci obce Neþtiny – Hrad Neþtiny, Plachtín, BĜezín,

2018

Leopoldov, Lešovice,Doubravice, Jedvaniny, Kamenná Hora,
Nové MČsteþko.

64

1959 - 19

POSKYTOVANÉ þINNOSTI:
- pomoc pĝi zajištční chodu domácnosti
(nákupy, pochĤzky, pomoc s velkým i bČžným úklidem, praní a žehlení prádla, atd...)
- pomoc s péÿí o vlastní osobu
(oblékání, vþetnČ speciálních pomĤcek, pomoc pĜi pĜesunech na vozík a lĤžko, pomoc s jídlem)
- pomoc pĝi osobní hygienč
(koupání, péþe o vlasy, pomoc pĜi použití WC)
- zprostĝedkování kontaktu se spoleÿenským prostĝedím
(doprovody k lékaĜi, na úĜady, apod...)
- pomoc pĝi zajištční stravy (dovoz obČdĤ, ale i jejich ohĜátí)
- nčkteré další fakultativní služby (napĜ. dohled nad klientem)

LUKÁŠ SOCHA
TOMÁŠ VAŇOUREK
KD MANĚTÍN
24.10. 2019 v 18h.

Cena: 130 Kÿ za hodinu, úÿtuje se skuteÿnč strávený ÿas

Všechno, co jste chtěli vědět o světě - ale báli jste se
zeptat - vám odtajní cestovatelská show, která trvá
v průměru 2 hodiny. Na těchto již oblíbených a dost
často vyprodaných show, sdílí Lukáš Socha a Tomáš
Vaňourek svoje zážitky z různých míst Evropy, Blízkého
východu a Asie, která navštívili v rámci své cesty po
stopách velkých cestovatelů Jiřího Hanzelky a Miroslava Zikmunda.

„Rozhodujme o tom, jak budeme žít.“
Kontakt : 774 483 706

e-mail: ps5@pecovatelskasluzba.cz
www.pecovatelskasluzba.cz
Vstup 100 Kč

2019
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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 z důvodu dovolené od
7. 10. do 18. 10. 2019. Ordinace bude v úterý
8.00–12.00 Manětín, čtvrtek 8.00–12.00 Manětín. Ostatní dny bude ordinace v NZZ Dolní Bělá 8.00–12.00.
Zastupuje MUDr. Tomáš Křiklán, praktický lékař v Dolní Bělé. Návštěvy lze nahlásit na tel. čísla ordinací:
Manětín 373 392 246, Dolní Bělá 373 394 258.
Výkup kožek proběhne v Manětíně u městského
úřadu v sobotu 5. 10. a 2. 11. 2019 od 14.00 hodin.
Králičiny 10 Kč. Výkup zajišťuje firma Růžena Kubešová, tel. 415 749 562, 723 763 418.
ČEZ Distribuce, a.s. informuje o plánovaném přerušení dodávky elektřiny ve Stvolnech dne 11. 10. 2019
od 8.45 do 14.45 hod.
SDH Zhořec zve na tradiční výlov zhořeckého rybníka, který se koná v sobotu 12. 10. 2019 od 9.00 hodin.
Na místě bude možné ochutnat pečené i uzené ryby
a zakoupit ryby živé. K příjemnému posezení zahrají
Bayeři.
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.
Česká televize hledá komparz (muže a ženy ve
věku 15–70 let) na natáčení filmu Božena Němcová. Kostýmní zkoušky proběhnou v pondělí
14. 10. 2019 14.00–19.00 hod, v úterý 15. 10. 2019 a ve
středu 16. 10. 2019 10. 00–18.00 hod v KD Manětín.
Bližší info na https://www.ceskatelevize.cz/vse-o-ct/
vyberova-rizeni-konkurzy/konkurzy-pozvanky-nanataceni/
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Setkání seniorů se bude konat v úterý 29. 10. 2019
od 16.00 hodin tradičně v kulturním domě v Manětíně.
Odjezd autobusu:
Zhořec
13.45 hodin
Luková
13.50 hodin
Mezí
13.55 hodin
Újezd
14.00 hodin
Rabštejn nad Střelou
14.20 hodin
Stvolny
14.25 hodin
Vysočany
14.35 hodin
Kotaneč
14.40 hodin
Hrádek
14.55 hodin
Brdo
15.05 hodin
Křečov
15.20 hodin
Štichovice
15.25 hodin
Česká Doubravice
15.35 hodin
Vladměřice
15.40 hodin
Manětín
15.50 hodin
Rozvoz z KD Manětín cca ve 20.00 hodin.
Drůbež Červený Hrádek prodává slepičky typu Tetra
hnědá, Dominant všechny barvy, Green Shell – typu
Araukana. Stáří 14–19 týdnů / 159–209 Kč/ks. Prodej
– Manětín – u pošty: 7. 11. 2019 od 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
Státní veterinární správa připomíná povinnost nechat čipovat své psy do konce roku. Majitelé psů
v České republice mají ještě zhruba 90 dnů na to, aby
nechali své psy u soukromého veterinárního lékaře
označit mikročipem. Jedná se o všechny psy, bez
rozdílu věku, pohlaví, chovní i nechovní psi. K 1. lednu 2020 bude na základě novely veterinárního zákona
schválené v roce 2017 povinné očkování psa proti
vzteklině platné pouze v případě, že je pes označený
mikročipem. Štěňata musí být označena nejpozději
v době prvního očkování proti vzteklině, tedy v půl
roce věku. Výjimku budou mít pouze starší psi a to,
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pokud jsou označeni jasně čitelným tetováním, které bylo provedeno před 3. 7. 2011. Státní veterinární
správa aktuálně zveřejnila na svém webu odpovědi na
nejčastější otázky na téma povinného čipování psů.
Nábytek Štuksa, spol. s r. o.
Hledáme údržbáře strojů
pro zpracování dýh.
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
Sbor dobrovolných hasičů Manětín děkuje všem
spoluobčanům a ostatním návštěvníkům, kteří přišli,
i přes nepřízeň počasí, oslavit našich 150 let. Velké
poděkování patří PhDr. Pavlovi Sukovi za přípravu
nádherné výstavy naší historie. Akci finančně podpořili – Město Manětín, Karel Mašek, Plzeňské pivovary
a.s., Ing. Jaroslav Salivar, Vladislav Jirgl – Manětínské
uzeniny, Vlastimil Kuška – Westtel s.r.o. Děkujeme Vám
a věříme, že nám zůstanete nakloněni i do dalších let.
Fotografie z oslav naleznete na uvedeném odkazu.
https://jirinafenclova.rajce.idnes.cz/Oslavy_150._vyroci_zalozeni_sboru-_Manetin%2C_7.9.2019/?
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 za provozovatele sběrného
dvora Marius Pedersen a.s.)
Provozní doba: pondělí: 8.00 hod.–12.00 hod.
středa: 14.00 hod.–19.00 hod.
sobota:
8.00 hod.–12.00 hod.
UPOZORNĚNÍ: Sběrný dvůr Nečtiny upozorňuje, že
odpad do sběrného dvora je možné bezplatně uložit pouze řádně vytříděný a v omezeném množství
– maximálně jeden vozík (kára) za auto. V případě
likvidace či vyklízení většího objemu odpadu je třeba
jej likvidovat na vlastní náklady – objednat kontejner
a nechat vyvézt TS Města Manětín nebo si zajistit
vlastní odstranění rovnou na skládku.

2019

Asociace Poskytovatelů sociálních služeb ČR a MPSV
ČR vyhlašují jedenáctý Týden sociálních služeb ČR,
7.–13. října 2019. V rámci této akce Vás CPOS Město Touškov zve na Den otevřených dveří, který se
bude konat v DPS č. p. 221 v Manětíně 7. 10. 2019,
11.00–16.00 hodin. Na této adrese budou podány
veškeré informace týkající se poskytování služeb pečovatelské služby včetně možností bydlení v bytech
DPS. Naši pracovníci Vám mohou zodpovědět i otázky
týkající se příspěvku na péči a následné péče.

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
9 Povinné a havarijní pojištĢní aut
9 PojištĢní domácnosti, staveb a odpovĢdnosti
9 Cestovní pojištĢní
9 PojištĢní firem
9 Penzijní pƎipojištĢní, stavební spoƎení, investice
9 Hypotéky, úvĢry a jejich pojištĢní
9 Kompletní poradenství a servis v této oblasti
POMOC P\I HLÁŠENÍ POJISTNÝCH UDÁLOSTÍ
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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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