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PROJEKT EDISON
Alena Štýbrová, učitelka Zš Manětín
Hlavním motivem tohoto projektu je poznávání
cizích kultur a zemí, odstranění předsudků a mezikulturních bariér, motivovat ke studiu cizích jazyků,
a také přispět ke zlepšení komunikace v anglickém
jazyce. Tento projekt probíhá již 10 let po celé České
republice, pro náš kraj jej realizuje organizace AIESEC
s pobočkou v Plzni pod ZČU.
To byly také pro nás hlavní důvody, pro které jsme
se do tohoto projektu přihlásili. V týdnu od 27. 1. do
30. 1. 2020 navštívili naši školu 4 zahraniční studenti
ve věkovém rozmezí 18–21 let. Přivítali jsme Yuklam
z Hongkongu, Livii z Indonésie, Kate z Gruzie a Alana z Tchaj-wanu. Každý
z nich na naší škole odučil
16 hodin v anglickém jazyce, což obnášelo jejich
představení se žákům,
následovaly prezentace
o jejich zemi a kultuře
a hodiny se staršími ročníky pak měly podobu
konverzační. Cílem těchto hodin bylo překonat
ostych mluvit anglicky
s jinými lidmi než jen učiteli a u žáků posílit sebevědomí, že se dokáží v rámci svých možností zeptat
na to, co je zajímá.
Žáci 2. stupně pak připravili prezentace o jednotlivých státech pod vedením našich zahraničních hostů
a snažili se zdůraznit, co je typické pro danou zemi

a jejich kulturu. Kromě klasických turistických zajímavostí se ke slovu dostaly i písně, tance a samozřejmě
největším lákadlem bylo nechat si napsat své jméno
v jejich odlišném jazyce. Poslední den jejich pobytu
u nás pak naši žáci připravili prezentace o naší zemi
a kultuře, o Praze, Plzni a Manětíně. Dokázali, že jejich angličtina je na dobré úrovni, že se dorozumí,
že všude na světě mají mladí lidé stejné zájmy, které
je nakonec spojí.
Ve čtvrtek už pak chybělo jen předání upomínkových
předmětů a závěrečné loučení. Podle reakcí našich

žáků se všem projekt líbil. Někteří se ho, bohužel, nemohli zúčastnit, protože právě v tu dobu probíhalo
školní lyžování na Šumavě, a někteří se nezúčastnili
z důvodu obav ze zdravotních rizik, které pro některé
rodiče představovaly země původu těchto studentů,
a proto nechali raději své děti týden doma. Je jen

škoda, že se nepřišli podívat do školy, ale okamžitě
projekt odsoudili.
Na závěr alespoň pár názorů našich žáků:
„Každý ze studentů měl připravenou pěknou prezentaci o své zemi, a dokonce nám napsali naše jména
v jejich písmu. Bylo to velice zajímavé. My jsme jim
v KD ukázali projekty o Plzni, Praze a památkách
UNESCO. Po promítání jsme si s nimi zazpívali různé
anglické písničky a na úplný konec dva spolužáci
zatancovali polku. Celý týden se mi moc líbil a jsem
ráda za tuto zkušenost.“ (J. Pirnerová)
„Seznámili nás se svými zeměmi a někteří z nás se
s nimi hned spřátelili. Díky tomu, že se učíme již
několik let anglicky, jsme jim dobře rozuměli. Projekt
EDISON se mi líbil, protože jsme si mohli vyzkou-

šet svoje jazykové dovednosti a poznat nové lidi.“
(B. Kanátová)
„Podle mého byla nejlepší Livia z Indonésie. Po přednáškách jsme tancovali a pouštěli si různé písničky. Se všemi byla legrace a celý týden byl dobrý…“
(M. Haubnerová)
„Poprvé jsem se setkal s cizincem z Tchaj-wanu a zjistil něco o jejich svátcích a kultuře. Alan měl rád sport
jako já, takže jsem se pochlubil úspěchy v požárním
sportu. Zjistil jsem, že mé jméno v čínštině zní trochu
jako černý čaj a poslechl si, jaké to je žít v přelidněném Hongkongu.“ (J. Maršán)
Doufáme, že se ještě někdy obdobný projekt bude
konat. Možná by se do něho mohla zapojit i rodičovská veřejnost…

VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ,
Josef Gilbert Matuška, starosta města
zdravím Vás na začátku března. Rád bych se s Vámi
podělil o následující:
Dotace – žádosti o dotace z Plzeňského kraje
Z programu stabilizace a obnovy venkova Plzeňského kraje 2020 na pokračování modernizace WC v budově Základní školy v Manětíně opravu o 500 tis. Kč.
Z programu obnova historického stavebního fondu
v památkových rezervacích a zónách na výměnu
střešní krytiny čp. 96 v Manětíně o 150 tisíc Kč.
Z programu vodohospodářské infrastruktury 2020
Plzeňského kraje na kanalizaci a ČOV v Manětíně
o 5 milionů Kč.
Z programu Podpora činnosti informačních center
na území Plzeňského kraje pro rok 2020 o 40 tisíc Kč
na vybavení infocentra.
Z programu významné investice do sportovišť Plzeňského kraje 2020 o 1,67 milionu Kč na vybudování
tartanové běžecké dráhy v Manětíně.
Oprava bytových jader v bytových domech města
Dokončuje se rekonstrukce bytových jader celkem
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ve 3 bytech. Celkové náklady odhadujeme na cca
650 tisíc Kč. Další žádosti o rekonstrukci bytového
jádra neevidujeme.
Pozemky pro rodinné domy
Územní rozhodnutí je pravomocné. Čekají nás projekční práce, dokumentace pro stavební povolení nové místní komunikace, vodovodu, splaškové
a dešťové kanalizace.
Rozpočet města Manětín – skutečný stav 2019 –
oprava
Omlouváme se za chybné údaje uveřejněné v únorovém zpravodaji a uvádíme správné:
Příjmy: 58.673.738,72 Kč
Výdaje: 53.994.746,83 Kč
Zůstatek na účtech a v pokladně: 2.377.586,29 Kč
Příští zasedání zastupitelstva se bude konat
ve středu 25. března 2020 od 19.00 hodin v KD v Manětíně.

MANĚTÍNSKÝ ZPRAVODAJ

březen

VÝBĚR Z USNESENÍ ZE 14. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
MĚSTA MANĚTÍN – 26. 2. 2020
Eva Vaňková
Zastupitelstvo města schvaluje:
7/20 – Zřizovací listinu organizační složky Správa lesů
města Manětín, která je přílohou č. 4 tohoto usnesení.
8/20 – záměr směny pozemku parc. č. 1731/1 o výměře
230 m2 a směnu pozemku parc. č. 1759/15 o výměře
44 m2 v k. ú. Manětín dle geometrického plánu č.
714-90/2019.
9/20 – záměr prodeje části pozemku parc. č. 19/1
o výměře cca 1 500 m2 v k. ú. Vysočany u Manětína.

10/20 – prodej pozemku parc. č. 625/8 o výměře
158 m2 v k. ú. Manětín dle geometrického plánu č.
715-143/2019 za cenu 50 Kč/m2 manželům P. a K. M.
18/20 – delegovat starostu na řádnou valnou hromadu VaK a. s. 2020, která se bude konat 4. 6. 2020.
Úplné znění Usnesení ze zasedání zastupitelstva
města Manětín je umístěno na webových stránkách
města Manětín https://www.manetin.cz/

MÍSTNÍ POPLATKY V ROCE 2020
Místní poplatek za odvoz odpadu (Obecně závazná
vyhláška č. 3/2019)
Roční poplatek ve výši 600 Kč platí fyzická osoba trvale
bydlící v obvodu města a fyzická osoba, která má ve
vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt
nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu
žádná fyzická osoba.
Poplatek ze psů (Obecně závazná vyhláška č. 2/2019)
Poplatku podléhají psi starší tří měsíců, sazba poplatku
v Manětíně činí 300 Kč za rok, druhý a další pes 450 Kč.
Sazba poplatku pro držitele psů v ostatních částech
města kromě Manětína je 150 Kč ročně, druhý a další pes

225 Kč. Důchodci, pokud je důchod jediným zdrojem
jejich příjmu, platí za jednoho psa maximálně 200 Kč
ročně, za druhého a dalšího psa také 200 Kč ročně.
Nájemné z pozemků pronajatých městem občanům
na základě nájemních smluv.
Uvedené poplatky a nájemné jsou splatné do
31. března 2020 a je možné je uhradit bezhotovostním
převodem účet město číslo 246 820 690/0300 pod
variabilními symboly, které jsou stále stejné, v případě
potřeby Vám je sdělíme na telefonním čísle 373 392 258,
příp. hotově nebo platební kartou v pokladně města.

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: Miluše Hohlová (70 let) Újezd, Zdeňka
Jesslová (88 let) Újezd, Rudolf Pták (81 let) Manětín, Marie Poppová
(80 let) Manětín.
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YPEF 2020 – YOUNG PEOPLE IN EUROPEAN FORESTS
Eva Wollrábová
Jak už se stalo tradicí, dočítáte se na stránkách Manětínského zpravodaje o úspěších žáků ZŠ Manětín,
kteří se pravidelně zúčastňují tzv. „lesnické olympiády“.
V letošním školním roce se jedná o 10. ročník této sou-

těže, naše škola se účastní již 9. rokem. Tým naší školy
ve složení Jonáš Haala, Mikuláš Klein a Tereza Myslivcová se 19. 2. 2020 zúčastnil místního kola konaného
na SLŠ ve Žluticích, kde obsadil v konkurenci 8 družstev
krásné 1. místo. Na všechny soutěžící čekal teoretický
test o 20 otázkách z oblasti přírody, lesů a lesnictví,
poznávací soutěž o 20 položkách (herbářové položky,
listy, plody, semena, horniny a nerosty, jiné přírodniny,
lesnické pomůcky a prostředky) a praktický úkol jako
doplňková disciplína, kterým bylo složení dřevěného
kotouče v co nejrychlejším čase.
Vítězství nám zajistilo účast v regionálním kole YPEFu.
Držte nám palce! Případné vítězství nám zajistí účast
v národním kole celé soutěže (více na www.ypef.eu;
www.ypef.cz, www.cesles.cz).

MĚSTSKÁ KNIHOVNA MANĚTÍN
Alena Fišerová
Zveme dospělé i děti na „HERNÍ ODPOLEDNE“ –
středa 18. 3. 2020, 16.00–17.30 hod. Hry: Ubongo,
Tučňáci, Dostihy a sázky a další…
Děti (7–11 let) mohou (27.–28. 3. 2020) strávit
v knihovně „Noc s Andersenem“.
Připojili jsme se ke 20. ročníku této krásné akce. Přihlášky a bližší informace Vám rádi dáme v knihovně.
(Počet dětí je z prostorových důvodů omezen na 12).
Od 1. 3. 2020 začíná v knihovně předprodej vstupenek na DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ: „Lázeň“ – DS
Smečka Smedčice (24. 4. 2020 v KD Manětín). Další
informace o této i dalších akcích najdete na adrese:
https://manetin.knihovna.cz/.
Soutěž se ZOO Plzeň: Všichni úspěšní soutěžící
budou ve středu 25. 3. 2020 v 16.30 v knihovně
slavnostně odměněni! Přijďte si pro své vstupenky
do ZOO.
AKCE pro děti: Využijte možnost registrovat své
děti (do 6 let) v roce 2020 zcela ZDARMA. Jedinou
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podmínkou je již stávající nebo nová registrace jednoho z rodičů dítěte v naší knihovně. Krásná leporela,
kouzelné knihy, hry a přístup na internet jsou Vám
k dispozici! Těšíme se na Vás.
Nové služby knihovny:
laminování a balení knih našim čtenářům.
(Cena dle ceníku)
Nové knihy v MěK Manětín (výběr)
pro dospělé:
Josef Kubánik – Poslední deník Květy Fialové

Jitka Suchá – Trénink paměti pro seniory
Luca Cappripa – Fotograf z Osvětimi
Paula Daly – Udělala jsem chybu
pro děti:
Hubertus Rufledt – Alisik 4
SueMongredien – Zachráněná sovička
Romana Suchá – Veršované rozcvičky
		 pro kluky a holčičky
Adrián Macho – Gerda.
Příběh moře a odvahy

ŠKOLNÍ LYŽOVÁNÍ 26.–31. 1. 2020
Jana Šmídová, 9. třída ZŠ Manětín
Jako každý rok, tak i letos jsme vyrazili
na školní lyžování na Šumavu.
Náš týden započal v neděli 26. 1. na
plzeňském vlakovém nádraží, odkud
jsme se my – žáci z 5.–9. třídy – vydali směrem Železná Ruda. S námi jeli
p. učitelka Kronďáková a p. učitel Kubálek, k nim je pak nutné připočítat
Martina Smutného a Adélu Šafrovou
jako instruktory.
Jako v předchozích letech jsme byli
ubytováni v Alpském domě a od pondělí do pátku jsme se snažili užít zimní
radovánky na lyžích i na snowboardu,
přestože nám počasí letos moc nepřálo.
Během večerů jsme tradičně navštívili místní cukrárnu
Charlottu a vyslechli přednášku s názvem „Zdendova
lyžařská škola.“ Také nás navštívil člen HORSKÉ SLUŽBY
s poutavým vyprávěním o životě a práci na horách.
I přesto jsme si užili hodně legrace.
Velké díky patří Martinovi a Adéle, kteří pomáhali
začátečníkům a zvláštní poděkování patří p. učitelce
Kronďákové, která to s námi ten týden vydržela.
Nesmíme s poděkováním zapomenout na MANĚTÍNSKÉ HASIČE – děkujeme za odvoz zavazadel.
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POUSTEVNÍCI – POKRAČOVÁNÍ
Václav Jirsa
Specifika poustevníků v Plzeňském kraji.
Jak uvidíme dále, je známo v Plzeňském kraji z dob
knížecích několik „bájných“ poustevníků (dokonce
i poustevnice), připomínaných však jen pověstmi (podobně i pousteven). Z této doby je doložen písemnými prameny pouze poustevník sv. Vintíř, nikoliv však
přesně místo jeho působení. Pak máme zprávy z doby
okolo poloviny 13. století ovilemitských eremitoriích
brzy změněných na klášter augustiánů-poustevníků
v Pivoni, další zpráva o poustevně v Českém lese je
z konce 13. století. Potom je doložen vznik poustevny
na Šumavě k roku 1408. Neklidné 15. století hovořilo
spíše zbraněmi než perem a tak se nám záznamy
o poustevnících z tohoto období dochovaly jen velmi
sporadicky.
Už Karel Hostaš vyslovil domněnku, že na Šumavě bylo
několik pousteven zřízených při stezkách pomezním
hvozdem z Čech do Bavor a zdejším poustevníkům
„nepochybně“ mimo jiné náležela ochrana zemské
stezky a po ní se pohybujících obchodníků. Tuto teorii
rozpracoval v nedávné době historik Eduard Maur a došel k přesvědčení, že při dálkových cestách překonávajících pomezní hory a hvozdy na Šumavě a v Českém
lese se nalézají v blízkosti hranic ve vysokých polohách
nebo uvnitř pomezního hvozdu církevní stavby, u nichž
ani nelze najít jiný důvod jejich existence, než službu
cestujícím, poskytovanou při nich usazenými poustevníky. V některých případech měla tato zařízení svůj
protějšek na druhé straně hranice, vzdálených většinou
jednodenní pochod. Službu pocestným si představuje
přinejmenším jako orientační bod v hlubokém hvozdu a říká se, že se lze vžít do pocitů pocestného, když
v mlze nebo sněhové vánici zaslechl zvonek z kaple
u poustevny. Vazba eremitorií na důležité cesty, brody, mosty a další komunikační uzly je ostatně dobře
známou skutečností ze západní Evropy.
Můžeme předpokládat, že tito „zbožní muži“ poskytovali pocestným i další „služby“, jako je nocleh, jídlo a pití,
čímž si vydělávali na živobytí. Tyto příjmy však byly
především na méně frekventovaných cestách nedo-
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statečné, neboť víme, že poustevník zřízený na jednom
horském přechodu na Šumavě počátkem 15. století byl
vrchností nadán určitým platem.
V mladších obdobích se poustevnictví vyvíjelo v Plzeňském kraji obdobně jako jinde v Čechách, snad
až na to, že zde nebyly zaznamenány „kratochvilné“
poustevny po třicetileté válce, ale až v období romantismu a byl zaznamenán i určitý sociální rozměr, kdy
poustevničení zajišťovalo jakoustakous obživu celým
rodinám. V kraji bylo v 17. a 18. století poměrně hodně
ženatých poustevníků a poustevníci si přivydělávali
různým způsobem, jak bude uvedeno u jednotlivých
objektů. Situace, že farář byl zároveň poustevníkem
v blízké lokalitě, je odjinud neznámá, podobně jako
poustevník vykonávající zároveň funkci šafáře farního
dvora či přenechání „poustevnické živnosti“ za úplatu.
S dekretem Marie Terezie o poustevnících z roku 1771
zřejmě souvisí příkaz arcibiskupské konzistoře plzeňskému vikáři z 29. ledna 1772, aby eremité, živící se
z almužny nebo z výnosu pro ně stanovených fundací
byli používáni jako učitelé dětí v místech, kde není kněží
nebo učitelů, případně i k jiným pracím.
Zrušení kongregace bratří poustevníků blahoslaveného
Ivana se v Plzeňském kraji týkalo jen dvou pousteven
s nadací a sedmi poustevníků bez nadací. V ostatních
zrušených poustevnách nebyli Ivani, ale terciáři, nejčastěji františkánského řádu. (vysv. Wikipedie – laické společenství bratrů a sester, kteří neskládají řeholní sliby).
Při studiu matrik se vyskytly některé problémy. Poustevníci byli někdy označováni jako kostelníci nebo sakristiáni. Kostelníky je však nutné rozlišovat. Dříve existovali
kostelníci – volení zástupci jednotlivých vsí farní osady
(čestná funkce), kteří rozhodovali o způsobu použití
zádušního jmění kostela (opravy, půjčky, pronájmy)
a jednou ročně konali tzv. „počet“ – vyúčtování výdajů
a příjmů záduší.
Pak existovali kostelníci-sakristiáni (též vitricus, Gažinus,
Messner, Kirchendiener, kostelní správci a služebníci, kteří otevírali a zavírali kostely, zvonili, připravovali
bohoslužebné náčiní, vyhledávali příslušné texty, na-
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chystali ornát, zajistili osvětlení, pomáhali při pohřbech
a svatbách, někdy i učili, zajišťovali úklid, odstraňovali
sníh a podobně. Některé z popsaných úkonů byly totožné s pracemi poustevníků a proto se jim také v některých případech tak říkalo. Od „pravých“ poustevníků
je můžeme rozeznat především tak, že byli připomínáni
v souvislosti s intravilánem vesnic nebo měst. U kaple
sv. Kříže nad Českým Krumlovem byli dokonce všichni
tři – kostelník, sakristián i poustevník. S několika takovými poustevníky jsme se setkali i v Plzeňském kraji.
Ještě je třeba upozornit na jednu věc. V 60.–80. létech

17. století jsou v Příkosicích připomínáni Jan Václav
poustevník, toho času uhlíř příkosický a Anna poustevníkova, uhlířka. Zdá se, že Jan Václav pocházel odněkud z poustevny, avšak živil se jako uhlíř a je pak
označován jako Jan poustevník a jeho manželka Anna
Poustevníková ze vsi Příkosic. Označení poustevník se
tedy mohlo stát příjmením. V Plzeňském kraji byl však
zatím zaznamenán jen tento jediný případ.
V příštím čísle uvedeme poustevny, které Petr Rožmberský a Luděk Krčmář objevili v naší části okresu.

ŘEDITELKA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MANĚTÍN
ZVE BUDOUCÍ PRVŇÁČKY A JEJICH RODIČE
KE SPOLEČNÉMU SETKÁNÍ
CÍL SETKÁNÍ:

děti i rodiče se seznámí s prostředím školy a pedagogy ještě před zápisem do 1. třídy

rodičům bude k dispozici ředitelka školy či zástupkyně
k zodpovězení veškerých dotazů (k povinné školní docházce, odkladům ŠD, ...)
PRŮBĚH SETKÁNÍ:

Rodiče: seznámení s prostředím školy
		
přátelské posezení + prostor pro zodpovězení dotazů

Děti: seznámení s prostředím školy, motivační program
TERMÍN SETKÁNÍ: 25. 3. 2020, 16.00–16.45 hod.
Mgr. Pavla Cimlerová, ředitelka školy
Základní škola Manětín, příspěvková organizace, Manětín 12, 331 62
Tel. 373 392 215, 725 972 193, email: skola@zsmanetin.cz,

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MANĚTÍN,
příspěvková organizace

ZÁPIS DĚTÍ DO PRVNÍ TŘÍDY
pro děti narozené od 1. 9. 2013–31. 8. 2014 a děti po odkladu PŠD
ÚTERÝ 7. 4. 2020 13.00–16.00 hod
(V případě, že se nemůžete daný termín dostavit,
domluvte si náhradní termín na tel. 725 972 193.)

S sebou: rodný list dítěte; občanský průkaz zákonného zástupce.
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KINO SOKOL
Tomislav Štika
11 nominací na ocenění Český lev získal film Václava
Marhoula Nabarvené ptáče, natočený podle světového
bestseleru Jerzyho Kosińského, se světovým hereckým
obsazením. Především kamera Vladimíra Smutného je
u tohoto snímku hodnocena jako mimořádný vizuální
zážitek.
Pátek, 13. 3. 2020, 20 hod
POSLEDNÍ ARISTOKRATKA
(komedie, Česko, 2019)
Režie: J. Vejdělek,
předloha (kniha): E. Boček
Hrají: Hynek Čermák, Tatiana
Dyková, Yvona Stolařová, Eliška
Balzerová, Martin Pechlát, Vojtěch Kotek, Pavel Liška, Zdeněk
Piškula, Táňa Pauhofová, Zdenka Procházková, Petr
Nárožný, Dana Syslová
Rodilý Newyorčan Frank získá díky svým šlechtickým
předkům dávné rodové sídlo – zámek Kostka. Potomek
emigrantů se tak po více než čtyřiceti letech chystá
s dcerou Marií a temperamentní ženou Vivien na velký
návrat do Čech. Čerství aristokraté jsou neznalí místních poměrů a nepolíbení českou realitou, někdejší
vlast a zámecký život znají jen z prastarých vyprávění
příbuzných. Záležitosti spojené s navrácením majetku
pro ně řeší právní zástupce Benda. Po příjezdu rodina
zjišťuje, že se zámek nachází ve stavu pozvolného rozkladu, stranou veškerého společenského dění. Jedinými stálými obyvateli Kostky jsou zpátečnický kastelán
Josef, bodrá hospodyně paní Tichá a hypochondrický
údržbář Krása. Zatímco osazenstvo Kostky pozvolna
procitá z mátožného spánku porevolučních devadesátých let, rodina Kostkových stojí před těžkou volbou,
zda generacemi vybudované sídlo prodat a vrátit se do
Ameriky, nebo se pokusit zámek Kostka zachránit. Film
vznikl podle stejnojmenné knihy Evžena Bočka. (Falcon)
Pátek, 27. 3. 2020, 20 hod
NABARVENÉ PTÁČE (drama, historický, Česko, 2019)
Režie: V. Marhoul, předloha (kniha): J. Kosinski
Hrají: Petr Kotlár, Udo Kier, Lech Dyblik, Jitka Čvanča-
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rová, Stellan Skarsgård, Harvey
Keitel
Ve snaze uchránit své dítě před
masovým vyhlazováním Židů,
rodiče posílají syna k příbuzné
na venkov kdesi ve východní Evropě. Chlapcova teta však nečekaně umírá a tak je dítě nuceno
vydat se na cestu a protloukat
se úplně samo divokým a nepřátelským světem, ve
kterém platí jen místní pravidla, předsudky a pověry.
Jeho snahu o doslovné fyzické přežití ale po válce střídá
jiný boj. Boj, kterého si ani není vědom, boj sama se
sebou, boj o svou duši, o svojí budoucnost... Nabarvené ptáče je hluboce dramatický příběh zaobírající se
bezprostředním vztahem mezi hrůzou a krutostí na
jedné straně a nevinností a láskou na straně druhé. Je
to první a nejslavnější román autora knih „Byl jsem při
tom“ a „Pinball“ – jednoho z nejvýznamnějších a nejvýraznějších světových spisovatelů minulého století
Jerzyho Kosińského.
Vstupné na všechna představení je dobrovolné.
Průběžně aktualizovaný program naleznete na webových stránkách: www.manetin.cz/mesto/kino

MUZEUM A GALERIE SEVERNÍHO PLZEŇSKA
V MARIÁNSKÉ TÝNICI
JARNÍ OŽIVLÁ PROHLÍDKA
KDO SI HRAJE, NEZLOBÍ

28. 3. 2020 OD 14.00–17.00 HODIN
PROGRAM:

• ZÁBAVNÉ ODPOLEDNE PLNÉ STOLNÍCH HER
• MLÝN, DÁMA, KDO DŘÍV
• PEXESO, PUZZLE, KOSTKY
• RUMCAJS, KLOBOUČKU, HOP!
• LOGIK, LOTO, ČLOVĚČE, NEZLOB SE
• LYŽAŘI, HOROLEZCI, FOTBAL
• LOGICKÉ A POSTŘEHOVÉ HRY
• A MNOHO DALŠÍCH
• KREATIVNÍ DÍLNA DDM KRALOVICE
• OBČERSTVENÍ ISŠ JESENICE

MANĚTÍNSKÝ ZPRAVODAJ

březen

MASOPUST 2020 BRDO – HRÁDEK
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Z KULTURY, OBCHODU, SPORTU A DALŠÍ INFORMACE
Víceúčelové hřiště Manětín
Objednávky na tel. čísle 728 678 889.
Výkup kožek proběhne v Manětíně u městského úřadu v sobotu 7. 3. a 4. 4. 2020 od 14.00 hodin. Králičiny 10 Kč. Výkup zajišťuje firma Růžena Kubešová, tel.
415 749 562, 723 763 418.
Červený Hrádek prodává slepičky typu Tetra hnědá, Dominant ve všech barvách, slepičky Green
Shell –typu Araukana a Dark Shell – typu Maranska.
Stáří 15–19 týdnů, cena 169–219 Kč/ks.
Prodej: Manětín – u pošty 9. 3. a 1. 4. 2020 – 16.30 h
14. 4. a 1. 6. 2020 – 13.00 h
Výkup králičích kožek – cena dle poptávky. Info:
Po–Pá 9.00–16.00 hod, tel. 601 576 270, 728 605 840,
www.drubezcervenyhradek.cz
VELIKONOČNÍ KAPR
Jarní výlov rybníka v Lipí se uskuteční v sobotu
4. dubna 2020. Občerstvení zajištěno.
EET jen za 99 Kč/měsíc ze Stříbra
Kontakt: 604 951 057. www.SoftAg.cz
TJ Sokol Manětín, oddíl Cvičení s dětmi
Pondělí 17.00–18.00. Přijímáme nové zájemce o cvičení a hry: děti ve věku 3–5 let. Máme k dispozici
spoustu krásných cvičebních pomůcek.
Info: Alena Fišerová, tel.: 777 852 845
Město Manětín pronajme byt v domě s pečovatelskou službou: Manětín čp. 30 – byt o výměře
31,81 m2 (včetně sklepa), nájemné ve výši 40 Kč za
m2 + zálohy na služby, pečovatelské služby. Bližší
info v kanceláři č. 2 MěÚ Manětín.
TEXTILE WASHING COMPANY, Kralovice, Žatecká 864, přijme do svého týmu zaměstnanců průmyslové prádelny v Kralovicích:
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Expedient/ka, pracovník do provozu (možno i brigádně). Požadujeme – chuť učit se nové věci, zodpovědnost, samostatnost, práci ve dvousměnném
provozu. Nabízíme – výdělek po zaškolení 20.000 Kč.
Řidič/ka vnitrostátní nákladní dopravy (možno
i brigádně). Požadujeme – řidičský průkaz sk. C, E
(E není podmínkou), profesní průkaz, platné psychotesty, kartu řidiče, zodpovědnost, flexibilitu, samostatnost. Nabízíme – výdělek po zaškolení 30.000 Kč
U obou pozic nabízíme – práci ve stabilní a prosperující společnosti, zaškolení plus podporu rozvoje, 5 dní
volna navíc / příp. finanční plnění, základní mzdu +
prémie + stravenky/stravné. Kontakt: twckralovice@
gmail.com, tel. 777 785 335 p. Stařík
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, kátrování zeminy.
Telefon: 737 815 229, email: Macek.ml-osz@email.cz

MANĚTÍNSKÝ ZPRAVODAJ

březen

21. 2. 2020 proběhla v Hospůdce U Černých ve
Zhořci beseda s mistrem světa v požárním sportu
Dominikem Soukupem. Děkujeme všem za hojnou
účast a příjemnou atmosféru.

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.
		
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.

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.
Další pobočky, ve kterých náš tým najdete:
Třemošná, Plasy, Horní Bříza, Město Touškov,
Plzeň-Bory
Nabídka našich služeb:
• Životní a úrazové pojištění pro dospělé i děti
• Pojištění motorových vozidel – povinné i havarijní
• Pojištění majetku a odpovědnosti, cestovní pojištění
• Stavební spoření (Raiffeisen, Česká spořitelna)
• Penzijní spoření
• Hypotéky až u 5 bank
• Investice (fondy, Partner Invest)

Sociální práce a poradenství
v sociálních problémech nebo situacích a pomoc při
jejich řešení. Kontakt: Městský úřad Manětín, Manětín
č. p. 89, 331 62 Manětín, kancelář č. 2 v přízemí,
Hana Burdová, tel.: 373 392 258, e-mail: hburdova@
manetin.cz, Plzeňský kraj: https://socialnisluzby.plzensky-kraj.cz/ Registr poskytovatelů sociálních
služeb: http://iregistr.mpsv.cz
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MASOPUST 2020 MANĚTÍN A POZVÁNKA DO STVOLEN

J. Hruška, tel: 725 552 919

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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