MANĚTÍNSKÝ
ZPRAVODAJ

oruēení hodnotící komise a souhlasí s vybraným dodavatelem „Spoleēnost ManĢtín – OV a
XLV. a.
ročník
vedoucí spoleēník PORR
s., Dubeēská 3238/36, 100 00 Praha 10, I: 43005560, povĢƎuje
ydání rozhodnutí o výbĢru dodavatele a zároveŸ schvaluje smlouvu o dílo, a povĢƎuje
březen
2019po uplynutí pƎíslušných lhƽt. Zpravodaj Městského úřadu v Manětíně / MK ČR E 12287
pisem této
smlouvy

o mĢsta neschvaluje:
Ģr smĢny pozemkƽ uvedených v YPEF
pƎíloze2019
ē. 2 tohoto
usnesení.
Young
People in European Forests
2
Ģr smĢny pozemkƽ parc. ē. 324/5 o výmĢƎe 8352 m a parc. ē. 359 o výmĢƎe 22 379 m2 v k.
Eva Wollrábová

oupení od žádostiJak
o bezúplatný
pƎevod
pozemku
ē.a18
v k.Myslivcová
ú. Lipí u ManĢtína.
už se stalo tradicí,
dočítáte
se na parc.
Klein
Tereza
se 6. 2. 2019 zúčastnil
stránkách Manětínského zpravodaje

místního kola (krajského) konaného na SLŠ ve Žlu-

ní zastupitelstva
mĢsta se bude konat 27. bƎezna vticích,
ManĢtínĢ.
o úspěších žáků ZŠ Manětín, kteří se pravikde obsadil v konkurenci 11 družstev krásné

5. místo. Na všechny soutěžící čekal teoretický test
o 20 otázkách z oblasti přírody, pěstoa ochrany lesů,
9 Young People in European Forests vání
myslivosti a lesnictví, poznávací souVÁ
těž o 20 položkách
tradicí, doēítáte se na stránkách ManĢtínského zpravodaje o úspĢších
(herbářové položtín, kteƎí se pravidelnĢ zúēastŸují tzv. „lesnické olympiády“. Tým naší
ky, listy, plody, sedelně zúčastňují tzv. „lesnické olympiády“.
Tým naší školy ve složení Václav Půta, Mikuláš

ní Václav Pƽta, Mikuláš Klein a Tereza Myslivcová se 6. 2. 2019 zúēastnil místního kola (krajského)
SLŠ ve Žluticích, kde obsadili v konkurenci 11 družstev krásné 5. místo. Na všechny soutĢžící ēekal
o 20 otázkách z oblasti pƎírody, pĢstování a ochrany lesƽ, myslivosti a lesnictví, poznávací soutĢž o
(herbáƎové položky, listy, plody, semena, horniny a nerosty, jiné pƎírodniny, lesnické pomƽcky a
praktický úkol jako doplŸková disciplína. Úēastníkƽm dĢkujeme za reprezentaci školy
ypef.eu; www.ypef.cz, www.cesles.cz )

U ZVLÁŠe

mena, horniny a nerosty, jiné přírodniny, lesnické
pomůcky a prostředky) a praktický úkol jako doplňková disciplína.
Účastníkům děkujeme za reprezentaci školy.
(více na www.ypef.eu; www.ypef.cz, www.cesles.
cz )

v Mateâské škole Man³tín v lednu a únoru 2019

rotože nám Paní Zima dopƎála bohatou snĢhovou nadílku, mohli jsme chodit bobovat jak na

Usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva města Manětín
– 20. 2. 2019
Eva Vaňková
Zastupitelstvo města bere na vědomí:
14/19 – zprávu o činnosti starosty od posledního
zasedání zastupitelstva města, která je přílohou
č. 1 tohoto usnesení.
Zastupitelstvo města schvaluje:
15/19 – program 4. zasedání ZM.
16/19 – zapisovatelkou jednání paní Evu Vaňkovou.
17/19 – ověřovateli zápisu pana Josefa Burdu a pana
Jana Fencla.
18/19 – záměr prodeje části pozemku parc. č. 1715/4
a části pozemku parc. č. 1734/4 v k. ú. Manětín o celkové výměře cca 700 m2 v k. ú. Manětín dle zákresu
do katastrální mapy.
19/19 – prodej pozemku parc. č. 1251/17 o výměře
430 m2 v k. ú. Manětín dle GP č. 690-1/2019 za cenu
100 Kč/m2 panu J. H.
20/19 – prodej pozemku parc. č. 1617/34 o výměře
38 m2 v k. ú. Stvolny a pozemku parc. č. 1824/2
o výměře 157 m2 v k. ú. Stvolny za cenu 100 Kč/ m2
panu S. R.
21/19 – odkoupení pozemku parc. č. 1706 o výměře
256 m2, pozemku parc. č. 1705/13 o výměře 47 m2
a pozemku parc. č. 1705/14 o výměře 46 m2 za cenu

50 Kč/m2, vše v k. ú. Manětín od paní V. F.
22/19 – prodej pozemku parc. č. st. 358/1 o výměře
181 m2 s budovou bývalé školní dílny v k. ú. Manětín
za cenu 110 000 Kč panu Z. F.
23/19 – doporučení hodnotící komise a souhlasí
s vybraným dodavatelem „Společnost Manětín –
ČOV a kanalizace“, vedoucí společník PORR a. s.,
Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10, IČ: 43005560,
pověřuje starostu k vydání rozhodnutí o výběru
dodavatele a zároveň schvaluje smlouvu o dílo,
a pověřuje starostu podpisem této smlouvy po
uplynutí příslušných lhůt.
Zastupitelstvo města neschvaluje:
24/19 – záměr směny pozemků uvedených v příloze
č. 2 tohoto usnesení.
25/19 – záměr směny pozemků parc. č. 324/5 o výměře 8352 m2 a parc. č. 359 o výměře 22 379 m2
v k. ú. Manětín.
26/19 – odstoupení od žádosti o bezúplatný převod
pozemku parc. č. 18 v k. ú. Lipí u Manětína.
Příští zasedání zastupitelstva města se bude konat 27. března v Manětíně.

Sbor dobrovolných hasičů Manětín
Petr Severa, Kamil Hanus
Dne 16. a 17. 1. 2019 se konal tradiční hasičský bál
a dětský bál. SDH Manětín touto cestou děkuje
všem sponzorům a podporovatelům sboru.
Dále Vás srdečně zveme na oslavy 150. výročí
založení SDH Manětín, které se budou konat
7. září 2019 v Manětíně. Můžete se těšit na průvod
městem a výstavu staré i nové hasičské techniky.
V rámci oslav chceme uspořádat výstavu, která by
měla být průřezem celých 150 let.
Proto Vás žádáme o pomoc. Projděte svoje rodinné
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archivy a šuplíky s fotografiemi, určitě naleznete
fotografie a jiné dokumenty, které mají něco
společného s manětínskými hasiči. Budeme
rádi, když nám je zapůjčíte. Vše můžete doručit Petru Severovi na MěÚ Manětín (kancelář
stavebního úřadu), případně zavolejte na telefon
606 393 013 (Kamil Hanus) a my si materiály u Vás
vyzvedneme.
Předem děkujeme, že nám pomůžete poskládat
150 let života našeho sboru.

MANĚTÍNSKÝ ZPRAVODAJ
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Co se dělo v Mateřské škole Manětín v lednu a únoru 2019
Bobování – protože nám Paní Zima
dopřála bohatou sněhovou nadílku,
mohli jsme chodit bobovat jak na
svah v zahradě mateřské školky, tak
i na louku vedle sportovního areálu
v Manětíně.
Beseda s myslivcem – pan Daniel
Nágr připravil pro děti z MŠ velice
zajímavou a poutavou přednášku
a besedu o myslivosti s ukázkami
trofejí, vábniček a mysliveckých
zbraní.

Modrobílý den v mateřské škole – všechny děti
přišly v tento den do mateřské školy ustrojené do
modrobílého oblečení, které symbolizovalo ZIMU –
modrou oblohu a bílý sníh. Společně tvořily z různých
materiálů PANÍ ZIMU, kterou jsme si následně vystavili
na nástěnkách v obou třídách MŠ.

2019
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Kino Sokol
Tomislav Štika
Hudební film Bohemian Rhapsody se stal nejnavštěvovanějším filmem roku ve světě i v Česku!
Herec Rami Malek byl za roli Freddieho Mercuryho
oceněn Oscarem.
Pátek, 22. 3. 2019, 20 hod.
BOHEMIAN RHAPSODY (hudební, drama, USA,
V. Británie, 2018)
Režie: Bryan Singer
Hrají: Rami Malek, Lucy Boynton, Gwilym Lee, Ben
Hardy, Joseph Mazzello, Aidan Gillen, Allen Leech,
Tom Hollander Queen. Jediné, co je pozoruhodnější než jejich muzika, je jeho příběh. Bohemian
Rhapsody popisuje hudební dráhu i jedinečnou
životní a uměleckou jízdu Freddieho Mercuryho
od založení skupiny Queen až po památný koncert
Live Aid v roce 1985.
Film Bohemian Rhapsody je oslavou rockové skupiny Queen, jejich hudby a především Freddieho
Mercuryho, který svou tvorbou i životem vzdoroval
všem myslitelným stereotypům, díky čemuž se stal
jedním z nejvýraznějších umělců na světě. Snímek
mapuje raketový vzestup nekonvenční skupiny
prostřednictvím jejich revolučního zvuku a ikonických písní, jako jsou We Will Rock You, We Are the
Champions nebo právě Bohemian Rhapsody. Jejich
příběh začíná bleskovým startem, pokračuje neřízenou životní spirálou a vrcholí nezapomenutelným,

strhujícím vystoupením na koncertu Live
Aid v roce 1985. Na
jeho pódiu Queen
v čele se rtuťovitým
Freddiem předvedli
jednu z největších
show v historii rocku. Jejich hudba byla
a stále je ohromnou
inspirací pro celý
svět. Brian May, kytarista skupiny Queen,
s filmaři úzce spolupracoval a jejich práci hodnotí
slovy: „Film Bohemian Rhapsody vypráví o rodinách a vztazích, o nadějích a touhách, o smutku
a zklamáních, ale hlavně o vítězstvích a naplnění
snů. A to způsobem, který se dotkne každého. Nebyla to snadná cesta – ale všechny nejdůležitější
cesty jsou takové! Rami, Lucy a kluci dali dohromady monumentální show – mnohem lepší než
je originál!“
Vstupné na všechna představení je dobrovolné.
Průběžně aktualizovaný program naleznete na
webových stránkách: www.manetin.cz/mesto/
kino

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 březnu:
Blanka Karásková (70 let) Mezí, Zdeňka Jesslová (87 let) Újezd, Gertrúda
Bednárková (86 let) Manětín, Rudolf Pták (80 let) Manětín, Jaroslav
Spáčil (83 let) Manětín, Marie Volrábová (70 let) Manětín.
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Městská knihovna Manětín
Alena Fišerová
Ve středu 13. 3. 2019 od 16.00 – 17.30 hod. pořádáme
opět herní odpoledne – „Deskové hry“.
Zveme všechny hravé děti, rodiče, prarodiče sourozence atd.
Nemáte doma s kým hrát? Nemáte hru která by Vás
bavila?
Přijďte si hrát a najít spoluhráče do knihovny.
(3–99 let)
Ve středu 20. 3. 2019 od 15.30–17.30 hod. pořádáme
knihovnickou dílničku – „Háčkované kraslice“
Chcete se jen podívat a nebo se i naučit jak na to?
S sebou si vezměte háček, bavlnku a hlavně dobrou
náladu. Kdo nemá, půjčíme... (10–99 let)
Bližší informace v knihovně.
Nové knihy v MěK Manětín
Jindra, Jaromír – Sny umírají s králi
Moore, Ann – Irská kráska

2019

Jacobs, Anne – Panský dům
Bachová, Tabea – Ostrov Kamélií
Carey, Ella – Uzamčená minulost
pro děti:
Špaček, Ladislav – Dědečku vyprávěj. (Etiketa pro kluky a holčičky od 3 let)
Kerekesová, Katarína – Mimi a Líza 2
Karas, Ivan – Jak se koulí sněhláci
Peroutková, Ivana – Ukradený prsten
Žižková, Helena – Já nikdy nelžu
a spoustu nových leporel pro nejmenší.
Těšíme se na Vaši návštěvu!

MANĚTÍNSKÝ ZPRAVODAJ
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Z kultury, obchodu, sportu a další informace
Víceúčelové hřiště Manětín
Objednávky na tel. čísle 728 678 889.

10 Kč. Výkup zajišťuje firma Růžena Kubešová, tel.
415 749 562, mobil 723 763 418.

ČEZ Distribuce, a.s.
Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektřiny: dne 7. 3. 2019 od 8.00 do 14.00 hod.,
Manětín – celá obec od č. p. 229 Vyšehrad směr Nečtiny včetně podnikání a institucí. Mimo části od mostu
(č.p. 229) směr Brdo a Benzina.

Drůbež Červený Hrádek prodává slepičky z vlastního chovu typu Tetra hnědá, Dominant, ve všech
barvách a slepičky Green Shell – typu Araukana. Stáří
14–19 týdnů, cena 159–205 Kč/ks.
Prodej: Manětín u pošty
12. března 2019 –16.30 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

Ples CPOS Město Touškov
V sobotu 9. 3. 2019 od 19.00 hod se bude konat v Kulturním domě Kozolupy ples Centra pečovatelských
a ošetřovatelských služeb Město Touškov. Vstupné
150 Kč. K tanci bude hrát kapela Amati Band, večerem
vás provede Jiří Vacek.
Čeká na vás pěkný program a bohatá tombola.
Rezervace přes naše webové stránky www.pecovatelskasluzba.cz. Více informací na facebooku CPOS Město Touškov nebo na čísle 774 483 740, 774 483 706
Lístky je možné zakoupit na střediscích Touškovsko,
Vejprnicko, Nýřansko, Žihelsko, Kralovicko, Manětínsko, Stodsko.
Všichni jste srdečně zváni!
SDH Vladměřice
zve v sobotu 9. 3. 2019 od 18.00 hod. do KD Vladměřice všechny motorkáře a lidi, kteří rádi cestují na
tradiční besedu s Jaroslavem Šímou. Dozvíte se vše
o naprosto ojedinělé sólové cestě tohoto motocyklového novináře, dobrodruha, cestovatele a fotografa
na motocyklu Honda Africa Twin CRF 1000 L na nejvzdálenější dosažitelné místo ruské Sibiře, kultovní
město všech cestovatelů Magadan. Rekordní cesta
vedla opuštěnými místy východní Sibiře, poté Mongolskem, pouští Gobi, přes Altaj, aby po 101 dnech
a najetí 31 400 km skončila bez problémů.
Určitě přijďte, nebudete litovat!
Výkup kožek proběhne v Manětíně u městského
úřadu v sobotu 6. 4. 2019 od 14.00 hodin. Králičiny
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CPOS Město Touškov, středisko Manětín
Hledá pečovatelku na DPP/DPČ, která by vypomáhala ostatním pečovatelkám a v případě potřeby je
zastupovala.
Podmínkou je: trestní bezúhonnost, ŘP sk. B, časová
flexibilita, chuť se dále vzdělávat, bydliště v blízkosti
Manětína nebo Nečtin výhodou.
V rámci pracovní náplně je možné si dodělat kurz
pracovníka v sociálních službách. V případě zájmu
kontaktujte p. Václavíkovou, tel: 774 483 706, budou
Vám poskytnuty bližší informace.
Poděkování
Fotbalový oddíl mládeže děkuje Městu Manětín
a oddílu nohejbalu Sokola Manětín za podporu na
soustředění mladých fotbalistů na horách.
SDH Zhořec pořádá 16. 3. 2019 tradiční masopust,
sraz masek v 8.30 hod. v hostinci u Černých ve Zhořci.
SDH Mezí pořádá 16. 3. 2019 masopust, masky vítány.
MěÚ Manětín – Sociální práce a poradenství
v sociálních problémech a pomoc při jejich řešení.
Kontakt: Burdová, tel.: 373 392 258
e-mail: hburdova@manetin.cz

MANĚTÍNSKÝ ZPRAVODAJ
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Městský úřad Manětín, Manětín č. p. 89, 331 62 Manětín, kancelář č. 2 v přízemí
Akreditované služby v oblasti oddlužení:
• http://www.jakprezitdluhy.cz/help-linka-2/mapadluhovych-poraden
• http://dluhy.obcanskeporadny.cz/index.php/kampro-radu
• www.financnitisen.cz (v provozu je i celostátní bezplatná linka)
• https://sako.justice.cz/ na těchto webových stránkách Ministerstva spravedlnosti je uveden seznam
akreditovaných osob k sepisování insolvenčních návrhů.
Registr poskytovatelů sociálních služeb – všechny
sociální služby poskytující odborné sociální poradenství: http://iregistr.mpsv.cz

telefon – 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.)
e-mail: jaromir.votypka@mariuspedersen.cz
Provozní doba sběrného dvora:
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
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

Sběrný dvůr Nečtiny,
kam mohou vozit odpady i občané našeho města:

2019

Předprodejní místa: Zámecká restaurace Manětín,
Infocentrum Manětín, Zubní ordinace MUDr. Jaroslav Kolesa, Toužim, Plzeň jídelna Obzor (Čerstvoň),
Restaurace U Ševců, Plzeň

MANĚTÍNSKÝ ZPRAVODAJ
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vstupenky od 11. 3.
v prodeji na poště

Naši
furianti

Ladislav Stroupežnický
v podání manětínského DS

režie:
Jana Haidlmaierová
hraje se v

. KD v Manětíně .
dne

31.3.2019 15.00 h
23. 3. 2019 v 19.00 hod.
31. 3 2019 v 15.00 hod.

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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