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VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ,
Josef Gilbert Matuška, starosta města
zdravím Vás na začátku září. Vstoupili jsme do nového školního roku. Všem našim školákům přeji
hodně radosti při učení a úspěchů ve škole a našim
kantorům dostatek sil, trpělivosti a klidu do jejich
nelehké, ale důležité práce. Rodičům školáků přeji
pevné nervy při doprovázení svých dětí během jejich
školní docházky a učení. Dnes bych se s Vámi chtěl
podělit o následující:
Změna č. 2 územního plánu Manětín
Na základě žádostí budeme připravovat změnu č. 2
územního plánu Manětín. Další zájemci mohou zaslat
své žádosti nejpozději do 29. září 2020. Pro více
informací se obraťte na stavební úřad MěÚ Manětín.
Výstavba nové kanalizace a ČOV v Manětíně
Děkuji vám za trpělivost a shovívavost s jakou snášíte obtíže spojené s probíhající výstavbou kanalizace,
velmi si toho vážím. V minulém měsíci pokračovaly
práce na stokách v hlavní silnici. Uzavírka hlavní
silnice by měla probíhat do listopadu. V současné
době byly dokončeny práce v úseku
od pneuservisu směrem ke křižovatce na Stvolny. Další etapou budou
práce při částečné uzavírce ve směru
na Stvolny ke stávající čistírně odpadních vod. Poté budou pokračovat práce v místě od policejní stanice
směrem na Nečtiny. Práce probíhají
také na čistírně odpadních vod i na
dalších stokách. Na jednání s vedením zhotovitele bylo dohodnuto, že
v průběhu podzimu bude provedena
finální oprava povrchů alespoň hlavních místních komunikací.
Dále prosím, abyste věnovali pozornost podmínkám připojení na kanalizaci, které bude probíhat ve druhé
polovině roku 2021.

Výměna elektrického vedení
a nové veřejné osvětlení v Brdě

Dotace – žádosti o dotace z Plzeňského kraje
Z programu stabilizace a obnovy venkova Plzeňského
kraje 2020 schválena dotace 350.000 Kč na další etapu
modernizace WC v budově ZŠ v Manětíně. Práce této
etapy byly dokončeny v polovině srpna.
Z programu obnova historického stavebního fondu
v památkových rezervacích a zónách schválena dotace
120.000 Kč na výměnu střešní krytiny čp. 96 v Manětíně. Byla podepsána smlouva o dotaci i smlouva o dílo.
Z programu vodohospodářské infrastruktury 2020 Plzeňského kraje schváleno 4.300.000 Kč na kanalizaci
a ČOV v Manětíně.
Z programu Podpora činnosti informačních center
na území Plzeňského kraje pro rok 2020 schváleno
30.000 Kč na vybavení infocentra. Byla podepsána
smlouva o dotaci.
Z programu významné investice do sportovišť Plzeňského kraje 2020 schváleno 1.600.000 Kč na vybudování nové běžecké dráhy v Manětíně. Byla podepsána
smlouva o dotaci a smlouva o dílo. Práce byly zahájeny
1. září.
Z programu podpora pro obce, které mají uzavřenou
smlouvu s registrovaným poskytovatelem sociálních
služeb na zajišťování pečovatelské služby na území Plzeňského kraje v roce 2020 máme požádáno
o 150.000 Kč na náklady na pečovatelskou službu.
Výměna elektrického vedení v Brdě a nové veřejné
osvětlení (viz fotografie)
Dokončují se práce na výměně elektrického vedení
vzduchem, které je nahrazeno kabelem v zemi. Ve stejném čase bylo pracovníky města položeno nové vedení
veřejného osvětlení včetně nových sloupů a světel.
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Dokončení rekonstrukce historického mostu v Rabštejně nad Střelou
Jak jste mohli zachytit z televize i z jiných medií, byla
dokončena rekonstrukce historického mostu přes řeku
Střelu v Rabštejně nad Střelou. Slavnostního přestřižení pásky se zúčastnili čelní představitelé Plzeňského
kraje – Marcela Krejsová, Radka Trylčová a Pavel Čížek
i senátor našeho senátního obvodu Pavel Karpíšek.
Přítomni byli novináři včetně České televize a Českého rozhlasu i mnozí další, kteří se podíleli na opravě
mostu, která trvala od jara 2017. Slavnost pořádaná
zhotovitelem byla zakončena večer v půl desáté slavnostním ohňostrojem.
8. ročník festivalu Procházky uměním Jitky Hosprové
V pátek 11. září 2020 bude v Manětíně zakončen již
osmý ročník festivalu koncertem v kostele sv. Jana
Křtitele. Více informací naleznete na plakátech.
Vítání občánků v Manětíně
25. září 2020 se bude konat slavnostní vítání občánků
v obřadní síni našeho města.
Zasedání zastupitelstva města se bude konat 30. září
2020 v kulturním domě v Manětíně.
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MĚSTSKÁ KNIHOVNA MANĚTÍN
Alena Fišerová
Přejeme všem dětem i učitelům úspěšný vstup do
nového školního roku a jako dárek jsme pro ně připravili na září akci: BALENÍ UČEBNIC
Máte nové učebnice a nepasuje na ně žádný koupený
obal?
Našim čtenářům obalíme během září 1 učebnici/knihu zdarma jako dárek  (další dle ceníku knihovny).
Těšíme se na spolupráci se základní i mateřskou školou. Dojíždějícím, ale i místním dětem, nabízí knihovna možnost strávit svůj volný čas v knihovně. Máme
zde nejen zajímavé knihy, ale i časopisy a stolní hry.
Můžete si zde napsat třeba domácí úkoly.
Soutěž se ZOO Plzeň pro děti pokračuje. Zapojit se
můžete kdykoliv.
Knihovnička pro seniory
Čtete rádi? Rádi si povídáte? Zajímá Vás dění v kultuře, sportu, umění? Chcete se naučit vyhledávat na
PC a nebo si vytvořit a spravovat internetovou poštu
(e-mail)? Máte volný čas a chcete se sejít s podobně
založenými lidmi? Právě pro Vás chceme vytvořit
„knihovničku (klub) pro seniory“. Chceme Vám nabídnout své služby pravidelně: každý poslední čtvrtek
v měsíci od 13.30–14.30 hodin.
V září to bude 24. 9. 2020. Témata, která Vás budou
zajímat můžeme zařadit do programů následných
setkání.

Radka Třeštíková – Foukneš do pěny
Michaela Klevisová – Drak spí
pro děti:
Linda Chapman – Škola jednorožců. Hlavní role
Ivona Březinová – Lucka Luciperka
Kate Davies – Zapomenuté jehňátko
Jiří Kahoun – Medvídek Popo
Další novinky najdete v našem on-line katalogu:
https://katalog.manetin.cz/
Další informace o knihovně a aktuality najdete na
adrese: https://manetin.knihovna.cz/
Nebojte se přijít do knihovny 

KNIHA Z KNIHOVNY
Knihovna připravuje novou službu od měsíce října
2020! Zprostředkujeme pro Vás nákup nových knih
– s extra slevou
– ZDARMA osobním odběrem v knihovně
Jak funguje Kniha z knihovny:
1. Kupte knihu online na https://www.knihazknihovny.cz/
2. Knihovna vám ji objedná
3. Po doručení knihy do knihovny vám zašleme avízo
k odběru
4. Přijďte si vyzvednou svou knihu do knihovny
Více na: www.knihazknihovny.cz
Nové knihy v MěK Manětín (výběr)
pro dospělé:
Mirka Skočílková – Kdo věří na zázraky
Peter May – Útěk
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Milé děti !
ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA PLASY,
PRACOVIŠTĚ MANĚTÍN
nabízí využití vašeho volného času.
Vyučuje se kresba, malba a modelování.
Možné je si i vyzkoušet základy točení
na hrnčířském kruhu s možností vypálení
a glazurování hotových výrobků.
Přihlásit se mohou děti již od 5 let.
Výuka probíhá ve středu od 12.45–15.00.
Začínáme v týdnu od 2. 9. 2020.
Školné je placeno vždy na příslušné pololetí.
Přihlášky vyplňte online na webových stránkách
www.zusplasy.cz, kde si také můžete vybrat individuální
termín a čas přijímacího řízení.
Popř. volejte na tel. č. 725 890 902 (kancelář školy)
nebo e-mail: zusplasy@volny.cz
Na výuku se těší
Jana Křemenáková

S MATĚJEM U VODY V RABŠTEJNĚ NAD STŘELOU
Věra Houšková
Matěj je 12letý
student osmiletého gymnázia,
j e h ož ve l ko u
vášní je rybaření
a pobyt v přírodě.
V loňském roce
se rozhodl své
zážitky vtisknout
do videí, která
Pstruh 32 cm, Střela 2018
nejsou zdaleka
jen o rybách, ale
vždy v sobě nesou nějaký příběh. Poslední díl z jeho
tvorby je právě z Rabštejna nad Střelou, kam se rád
vrací i vzhledem k bydlišti v Konstantinových Lázních.
V jeho činnosti ho podpořil také pan Josef Bernard,
dnes již bývalý hejtman Plzeňského kraje, a možná jste
zaregistrovali několik článků o Matějovi, coby malém
rybáři, také v Plzeňském deníku (resp. Denících v západních Čechách a na webových verzích celorepublikově).
Odkaz na video „S Matějem u vody – pstruh obecný“
z Rabštejna nad Střelou: https://youtu.be/5k54lAtudxQ
Další kontakty, kde je možné shlédnout celou Matějovu
činnost a dosavadní tvorbu….
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Youtube:https: //www.youtube.com/c/Team2010
Webová stránka: https://team2010.webnode.cz/
Facebook:https: //www.facebook.com/team2010h
Instagram:https: //www.instagram.com/team2010_
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VYHODNOCENÍ FOTOGRAFICKÉ SOUTĚŽE „ZÁKOUTÍ NAŠEHO MĚSTA“
Ivana Soukupová

V neděli 24. 8. 2020 proběhla vernisáž vítězných
fotografií ze soutěže „Zákoutí našeho města“ včetně
ocenění autorů snímků.
Fotografie jsou zveřejněné v manětínském infocentru
a návštěvníci si je mohou prohlédnout do konce září

2020, dle otevíracích hodin infocentra.
Všem účastníkům soutěže děkujeme na účast a přejeme hodně dalších zdařilých snímků.
Vítězná fotografie: autor Jan Mrzena – Plovárna.

MUZEUM A GALERIE SEVERNÍHO PLZEŇSKA V MARIÁNSKÉ TÝNICI
ZVE NA VÝSTAVY
JAN SPĚVÁČEK: MEANDRY MALBY
17. 6.–13. 9. 2020 / kostel
Jan Spěváček, absolvent malířského ateliéru Jiřího
Načeradského (FaVU VUT Brno, 1994–2000), ve své
tvorbě vychází z tradice české krajinářské školy konce 19. a počátku 20. století. Krajina je mu základním
inspirativním zdrojem. Nadstavbou jejího zobrazení je
ale vědomá reflexe osobního prožitku, vnitřní dialog
nejen s motivem, ale hlavně s procesem malby. Každý
obraz je výsledkem mentálního cvičení s abstrakcí
mysli. Svižný sebepřekvapováním, energetický odva-
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hou k činu, jemný niterností pozorovatele a intelektuální mírou sebepoznávání. U vodních hladin jej zajímá
hloubka vody, jako hlubina prostoru vědomí. Naproti
tomu obraz figury je naprosto konkrétní záležitostí,
umožňující nahlédnout do nálady a psychiky modelu.
Protnutím těchto dvou rovin můžeme přemýšlet o koloběhu a proměnách vlastního bytí.
MILAN BAUER: PUTOVÁNÍ ZA JULESEM VERNEM
18. 8.–20. 9. 2020 / refektář
Výstava je bilančním ohlédnutím plzeňského tvůrce

MANĚTÍNSKÝ ZPRAVODAJ

5

Milana Bauera. Jeho grafické listy se vyznačují po
formální stránce detailním propracováním námětu
(převážně technikou leptu), obsahově můžeme jeho
tvorbu zjednodušeně pojmenovat „poezií techniky i uplynulých časů“. Řada grafických listů byla
a je inspirována dosud neobjeveným vynálezcem
Ferdinandem Gramatikou (samohyby, motocykly,
lokomotivy, biomechanoidy), inspiraci tento člen
Sdružení českých umělců grafiků Hollar čerpá také
z knih o anatomii a starých katalogových listů továren, poezií času Julese Vernea, v kterých „století
páry“ mělo významný potencionál zdroje energie.
JAN BLAŽEJ SANTINI AICHEL –
GEOMETRIE POSVÁTNÉHO PROSTORU
22. 9.–31. 12. 2020 / refektář
Proporční kánon, který se objevil již v počátcích
šíření křesťanství, byl v našich zemích až úzkostlivě dodržován. Dávní stavitelé jej chápali jako univerzální a tradiční. Barokní stavby Jana Blažeje
Santiniho-Aichela jsou natolik přesné, že známe-li
kompoziční síť, můžeme putovat od jedné stavby
ke druhé a vnímat prostor a jednotkové míry jako
jedinečný a nedělitelný celek, rozměrově sladěný
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s Chrámem sv. Víta, Václava a Vojtěcha v Praze.
Řada indicií proto poukazuje k tomu, že Santiniho
používaná projekční metoda sahá v naší zemi až do
raného středověku. Potvrzení správnosti postupů je
u každé stavby zvlášť podloženo metodou dvojího
a vícenásobného důkazu. Výstavní projekt Ladislava Moučky (autor koncepce projektu i geometrických kreseb) měl svoji premiéru v loňském roce
v Uměleckoprůmyslovém muzeu v Praze, v domě
U Černé Matky Boží. Doprovází jej i exkluzivní publikace.
FOTOKLUBY SEVERNÍHO PLZEŇSKA
15. 9.–18. 10. 2020 / kostel
Historie fotoklubů v českých zemích má více než
stoletou tradici a je spjata také s výraznými osobnostmi. Na počátku oblíbené využívání tzv. „ušlechtilých technik“, napodobující malbu nebo grafické
umění, přes přímou fotografii „negativ – pozitiv“,
vystřídala na přelomu minulého a současného
století dominantní metoda digitálního záznamu
skutečnosti. Výstava reflektuje současný tvůrčí
potencionál členů fotoklubů zejména z oblasti Plas,
Kaznějova a Horní Břízy.

MANĚTÍNSKÝ ZPRAVODAJ

září

STÁLÉ EXPOZICE MUZEA:
HISTORIE MARIÁNSKÉ TÝNICE A MARIÁNSKÝ KULT:
Mariánské poutní místo, cisterciácký řád, sochy, obrazy.
KULTURA A VZDĚLANOST SEVERNÍHO PLZEŇSKA:
Raně středověké obydlí a archeologické nálezy severního Plzeňska, veduty a vyobrazení sídel, kaple jako
liturgický prostor, školní třída, galerie světců, oratoř
a liturgické předměty, umělecké vybavení prostředí
společenských elit 19. století.
NÁRODOPISNÁ EXPOZICE: Lidové zvyky, náves s kaplí
a včelařství, interiér venkovského domu – komora a sel-

ská jizba, stodola a zemědělské nářadí. Slévárna litiny
a výrobky plaské železárny z 19. století a venkovská
kovárna.
ŽIVOT VE MĚSTĚ: Obchod a řemeslnické dílny, kuchyně
30.– 40. let 20. století, dobový hostinec.
KOSTEL ZVĚSTOVÁNÍ PANNY MARIE: Rekonstruovaná
památka vrcholného baroka, obnovená kopule a interiér
s freskovou výzdobou.
AMBIT: Fresková výzdoba F. J. Luxe a barokní zahrada.
Otevřeno denně mimo pondělí od 9–17 hodin, (pondělí
28. 9. otevřeno od 9–17 hodin, v úterý 29. 9. zavřeno).

BLAHOPŘEJEME
Věra Janouškovcová, Josef Gilbert Matuška
Blahopřejeme našim spoluobčanům, kteří se dožívají
v tomto měsíci životního jubilea. Přejeme všechno dobré, hodně zdraví, štěstí a radosti do dalších let!
Jubilanti v měsíci září: Anna Šlaufová (83 let) Manětín,
Václav Hlous (84 let) Česká Doubravice, Václav Blecha
(80 let) Manětín, Kristina Benešová (85 let) Kotaneč,
Antonín Thurnwald (80 let) Manětín a Danuše Kronďáková (89 let) Vladměřice.

KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA KRALOVICKU
Na webových stránkách města Manětín byla v souvislosti s komunitním plánováním sociálních služeb na
Kralovicku, které se týká i našeho správního obvodu,
umístěna záložka Sociální služby.
Tato záložka po rozkliknutí odkazuje na centrální webovou sekci umístěnou na webu města Kralovice. Slouží
ke zvýšení informovanosti obyvatel o sociálních službách, občané zde mohou najít návod na řešení obtížných životních situací a současně zde budou umístěny
všechny informace o komunitním plánování sociálních
služeb na Kralovicku.
V rámci zapojení veřejnosti do celého procesu se nyní
zjišťuje, jaký je názor obyvatel obcí na Kralovicku na
životní podmínky a sociální problematiku v tomto regionu. Nástrojem pro získání informací od veřejnosti je
anonymní anketa, kterou lze vyplnit do 30. září 2020
v sekci Anketa pro veřejnost. V případě, že nemáte možnost vyplnit anketu takto online, bude k dispozici v tištěné podobě v chodbě Městského úřadu Manětín, kde
ji také pak bude možné vyplněnou vhodit do schránky.
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UMĚLECKÝ VEČER KRUHU PŘÁTEL HUDBY PŘI MĚSTU MANĚTÍN
Sobota 19. září od 19.00 hodin
zámecký sál
SLAVIC TRIO

Barbora Trnčíková
hoboj
Anna Syslová
klarinet
Petr Sedlák
fagot
Hudebníci z Prémiové listiny mladých umělců Nadace Českého hudebního fondu.
Program:
J. Haydn, K. Slavický, A. Tancman, atd.
Vstupné 150 Kč, děti 20 Kč, důchodci 90 Kč
Předprodej vstupenek v manětínském informačním centru týden před koncertem.
Rezervace vstupenek na tel. č. 728 678 889.

MANĚTÍN ČOV A KANALIZACE
Petr Severa
Pomalu končí stavba stoky v úseku od domu č. p.
124 ke křižovatce se silnicí II/205 (od pneuservisu
ke křižovatce na Stvolny). Stavební činnost se přesune do křižovatky na Stvolny směrem k bytovým
domům v Manětíně. Tato část stavby bude probíhat v několika etapách a za částečné uzavírky.
Předpokládaný konec uvedené částečné uzavírky
je 15. 11. 2020.
V následujících týdnech budou osazeny také čerpací stanice u č.p. 7, 134, 249 a E 17). Na konci srpna
byla již osazena čerpací stanice u mateřské školy.
Dále budou probíhat práce na stoce D u dvora technických služeb k DPS čp. 30 a k hasičské zbrojnici.
Plánované uzavírky částečné (bude řízeno mobilním světelným signalizačním zařízením, objížďka
se nenařizuje).
1) část silnice II/201 (pracovní etapy III, IV, V)
v úseku od domu č.p. 248 k domu k č.p. 204 (směr
Nečtiny) v termínu 1. 9. 2020–15. 11. 2020 (od služebny policie ČR směrem na Nečtiny).
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2) část silnice II/201, II/205 a místní komunikace
(k bytovkám) v úseku od č. p. 67 k domu č. p. 150.
Práce budou probíhat v termínu od 17. 8. 2020
– 15. 11. 2020 v několika etapách; v souvislosti
s tím se bude měnit umístění dopravního značení
a světelných signálů.
Aktuálně: Od čtvrtka 3. 9. 2020 bude částečně
uzavřena silnice II/205 v úseku od domu č. p. 150
(okresák) ke křižovatce k bytovkám, předpokládaný
konec uzavírky je 15. 9. 2020. Po celou dobu prací
v daném úseku bude umožněn průjezd a doprava
bude řízena pomocí semaforů. Dalším místem, kde
budou probíhat výkopové práce je ulička u domu
s pečovatelskou službou č.p. 30 (židovna) Zastávka autobusu zůstává přesunuta na plochu před
kulturní dům, resp. před č. p. 264 (hotel), kde je
vybudováno provizorní nástupiště na pozemku
parc. č. 1490/1.
Zastávka autobusů zůstává přesunuta na plochu
před kulturní dům, resp. před č. p. 264 (bývalý
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hotel), kde je vybudováno provizorní nástupiště na
pozemku parc. č. 1490/1. O změně Vás budeme
neprodleně informovat.
Některé informace naleznete na webových stránkách města Manětín (úřední deska), nebo ve vitríně
bývalého infocentra (č.p. 88), kde je vystavena
i revizní šachta.
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 vč. DPH.
Cena je orientační a bude se odvíjet od poptávky.
V případě umístění revizní šachty na obecní pozemek požadujeme osazení námi dodané šachty.
Domovní přípojku od objektu k připravené odbočce, včetně revizní šachty si hradí každý vlastník
nemovitosti sám.
O změnách a dalších postupech a omezeních
vás budeme v dostatečném předstihu informovat
pomocí manětínského zpravodaje,na internetových stránkách města, na facebookovém profilu
Města Manětín, rozhlasem, popřípadě osobně.
Je důležité respektovat dopravní značení a být
ohleduplný k pracovníkům stavební firmy, ale
i k ostatním spoluobčanům. Naší snahou je co
nejmenší omezení všech, kterých se stavba dotýká – průjezdnost k lékařskému domu, k domu
s pečovatelskou službou, pošta apod. Další informace Vám podá Josef Burda (místostarosta
města) tel. 606 683 687 nebo Petr Severa tel.
724 147 642.
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Z KULTURY, OBCHODU, SPORTU A DALŠÍ INFORMACE
Víceúčelové hřiště Manětín
Objednávky na tel. čísle 728 678 889.
Kino Sokol Manětín v září nepromítá.
POVED s.r.o. informuje o změnách jízdních řádů od
30. srpna 2020:
Dochází ke změnám jízdních řádů vybraných linek autobusové dopravy. Důvodem změn jsou jednak podněty
od cestujících, obcí či dopravce, ale též nařízení Plzeňského kraje o úsporách z důvodu dopadu pandemie
koronaviru do krajského rozpočtu se snahou ušetřit
zhruba 10% finančních prostředků. Snažili jsme se zrušit spoje, které jezdily prázdné nebo pouze s náhodnou
frekvencí a nerušit školní spoje. Většího omezení se
též dočkaly prázdninové a víkendové spoje.
Seznam změn naleznete na www. stránkách města
Manětín, jízdní řády jsou k nalezení zde: https://www.
idpk.cz/cz/jizdni-rady-od-30-8-2020-v-autobusove-doprave/
POVED s. r. o., Plzeňský organizátor veřejné dopravy
telefon: 725 873 003, e-mail: fenclm@poved.cz
www.idpk.cz, www.facebook.com/IDPK.cz
Nově „kov“ do kontejnerů na plast
Upozorňujeme občany, že v současné době je možné
ukládat do žlutých „bublin“ na plast i drobný kovový
odpad, a to ten, který lze skrz otvor bez problémů prostrčit – typicky plechovky od nápojů a konzerv, kovové
tuby, alobal, kovové zátky, hřebíky, šroubky, kancelářské
sponky a další drobné kovové odpady. Do kontejnerů
nepatří plechovky od barev a jiných nebezpečných látek, tlakové nádoby se zbytky nebezpečných látek, ani
domácí spotřebiče a jiná vysloužilá zařízení složená
z více materiálů. Tyto druhy odpadů se třídí na sběrných
dvorech samostatně. Nepatří do nich ani těžké nebo
toxické kovy, jakou jsou olovo či rtuť.
Infocentrum Manětín
V infocentru i nadále probíhá výstava fotografií Andrey
Fojtíkové a Ivany Soukupové, které nabízí návštěvníkům pohledy z Namibie, Patagonie, Nového Zélandu,
Kyrgyzstánu, atd. Výstavu doplňují sochy řezbářky paní
Věry Sidorjakové.
Zábavněvzdělávací seminář PRVNÍ POMOC
Jak správně provádět masáž srdeční či umělé dechy?
Jak poskytnout tu nejlepší první pomoc u srdečního
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infarktu, mozkové příhody či astmatickém záchvatu?
Jak účinně pomoci při život ohrožujícím krvácení nebo
závažné dětské dušnosti? Jasné odpovědi na jednotlivé otázky aneb jak máme postupovat před příjezdem
zdravotnické záchranné služby se dozvíte na našem
semináři První pomoci, který se uskuteční ve čtvrtek
10. 9. 2020, 17.30–18.30 hod, v kulturním domě v Manětíně a je určen pro širokou laickou veřejnost. Přijďte
prosím, děkujeme Vám, MUDr. Roman Sviták, Ph.D.
Cibule z Račetic
se bude vydávat v neděli 13. 9. 2020 v 9.00 hodin jako
obvykle u bývalé jídelny ZD. Kdo potřebuje změnit nebo
udělat novou objednávku, může zavolat do Štichovic tel.
373399369 paní Šalounové nebo na tel. 721955036 (Jarmila Ježková). Cena zůstává stejná jako v loňském roce.
TJ Sokol Manětín – Cvičení s dětmi
Cvičení rodičů s dětmi začne opět od 14. 9. 2020 (KD
Manětín 17.15–18.00 hod.).
Cvičení je určeno pro děti ve věku 3–6 let.
Těšit se můžete na nové cvičební pomůcky a své kamarády . Bližší informace: alena.peltanova@seznam.cz,
tel.: 777 852 845 nebo v knihovně.
Prodej slepiček
Červený Hrádek prodává slepičky typu Tetra hnědá,
Dominant všechny barvy, Green Shell – typu Araukana
a Dark Shell – typu Maranska.
Stáří 15–19 týdnů, 169–229 Kč/ks.
Prodej 16. 9. a 19. 10. 2020
Manětín – u pošty 13.00 hod.
Výkup králičích kožek – cena dle poptávky.
Info: Po–Pá 9.00–16.00 hod., tel. 601 576 270,
728 605 840, www.drubezcervenyhradek.cz
Výkup kožek proběhne v Manětíně u městského úřadu
v sobotu 5. 9. a 3. 10. 2020 od 14.00 hodin. Králičiny
10 Kč. Výkup zajišťuje firma Růžena Kubešová, tel.
415 749 562, 723 763 418.
Český rybářský svaz Manětín oznamuje, že tradiční výlov Mokřadla se bude konat 17. 10. 2020 od 9.00 hod.
Bližší informace v příštím zpravodaji.
Poděkování hasičům
ZDV Štichovice děkuje výjezdové jednotce města
Manětín za včasný profesionální zásah jak na poli při
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sečení ozimého ječmene, tak následně při lesním požáru způsobeném nezodpovědností turistů. Za ZDV
Štichovice Ing. Václav Bulín, předseda.
Hledám v této lokalitě dům či byt ke koupi nebo byt
k pronájmu. Tel. 733 785 514
Provádíme zednické a štukatérské
práce
a obnovujeme staré, zničené a zašlé
• štukatérské práce, římsy, interiérové
a fasádní zdobné prvky, opravujeme staré
nebo vyrábíme nové
• 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
Město Manětín – upozornění na nepořádek kolem
sběrných nádob i pro budoucí prázdniny
Žádáme spoluobčany a zejména chataře, chalupáře
a další letní návštěvníky, aby tříděný odpad ukládali do
nádob k tomu určených. Pokud ukládáte pytle s PET
lahvemi vedle nádob, je potřeba je řádně zavázat, aby
nedocházelo k vysypání a následnému nepořádku kolem nádob, to se týká také papírových kartonů, naházených k nádobám. Dále upozorňujeme, že komunální

odpad ve vlastních pytlích patří do kontejnerů na KO
(černé), zelené pytle je třeba nechávat vedle popelnic
nebo kontejnerů, pokud je to možné, nejlépe ve čtvrtek
nebo pátek, kdy probíhá svoz. Děkujeme za pochopení.
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 emailovou adresu a telefonní číslo.
Tel.: 373 392 258, 724 147 641,
email: hburdova@manetin.cz, pseverova@manetin.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
Provozní doba:
Pondělí:		
Středa: 			
Sobota:			

8.00–12.00 hod
14.00–19.00 hod
8.00–12.00 hod

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
Ostatní dny dle tel. domluvy, možná je i osobní
návštěva u klienta.

Vydavatel Manětínského zpravodaje:
Město Manětín, Manětín 89, 331 62, IČ: 00258091. Periodický tisk územního samosprávného celku – měsíčník, místo vydávání Manětín.
Sazba a tisk: TCF print s.r.o., Plzeň. Foto v úvodu titulní strany Oto Tesař. Děkujeme autorům za všechny zaslané příspěvky a fotografie.
Za případné tiskové chyby se čtenářům omlouváme. Příspěvky a plakáty ve zpravodaji nejsou nijak stylisticky upravovány vydavatelem,
vydavatel si vyhrazuje v případě potřeby právo příspěvky krátit. Příspěvky do dalšího čísla nám, prosíme, zasílejte do 28. dne
tohoto měsíce na adresu zpravodaj@manetin.cz, pozdější příspěvky nebudou moci být uveřejněny.
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OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB
Starosta města Manětín podle § 15 písmeno a) a § 27 zákona č. 130/2000 Sb., O volbách do
zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
oznamuje:
1.

Volby do Zastupitelstev krajů České republiky se uskuteční dne:
2. 10. 2020 od 14.00 hodin do 22.00 hodin
3. 10. 2020 od 8.00 hodin do 14.00 hodin

2. Místem konání voleb
v okrsku č. 1 – Manětín – je místnost v Kulturním domě Manětín, čp. 253, 331 62 Manětín, pro voliče
bydlící v Manětíně, Lipí, Radějově, Brdě, Hrádku, Újezdě, Vladměřicích a České Doubravici,
v okrsku č. 2 – Mezí – je místnost v Kulturním domě Mezí, čp. 17, 331 62 Manětín, pro voliče bydlící
v Mezí, Zhořci a Lukové,
v okrsku č. 3 – Stvolny – je místnost v Občanském výboru Stvolny čp. 40, 331 62 Manětín, pro voliče
bydlící ve Stvolnech, Rabštejně nad Střelou, Vysočanech a Kotanči.
3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost, státní občanství České
republiky a údaje o oprávněnosti hlasovat v uvedeném okrsku. Neprokáže-li uvedené skutečnosti
stanovenými doklady, nebude mu hlasování umožněno.
4. Každému voliči budou doručeny tři dny přede dnem voleb hlasovací lístky. V den voleb volič
může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.
V Manětíně dne 1. září 2020

Mgr. Josef Gilbert Matuška, v. r.
starosta
Upozorňujeme voliče, kteří ze zdravotních důvodů požadují volit do přenosné volební schránky, aby
tento požadavek nahlásili do 1. 10. 2020 na Městský úřad Manětín (tel. 373 392 258) nebo ve dnech
voleb ve volebních místnostech.
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