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Vážení spoluobčané,
zdravím Vás na začátku prázdnin a rád bych všem popřál, aby tyto měsíce byly pro nás skutečně osvěžující,
plné odpočinků a chvil strávených s našimi nejbližšími ať už doma nebo někde na dovolené! Dnes se chci
s Vámi podělit o následující:
Manětínské městské slavnosti a slavnostní žehnání nové vlajky města
V neděli 24. června 2018 se konaly již
8. Manětínské městské slavnosti, které se dle
ohlasů, které jsem zaznamenal, vydařily.
Historickým momentem bylo slavnostní přivítání,
představení a slavnostní požehnání nově udělené
vlajky města Manětín, kterou na žádost
zastupitelstva města udělil našemu městu
v minulém roce předseda poslanecké sněmovny
parlamentu České republiky. Vlajku jsme nechali
vyrobit a dodat s veškerým příslušenstvím
společnost Alerion s.r.o. z Brna. Vlajku za
doprovodu trumpet přinesl zastupitel, který přišel
s návrhem o udělení vlajky požádat, pan Ondřej
Fábera. Představení vlajky a symbolů na ní a na
našem městském znaku přečetla paní ředitelka
základní školy a zastupitelka Věra Janouškovcová.
Text napsal autor návrhu manětínské vlajky pan
Karel Rom z Kralovic. Vyvrcholením bylo slavnostní požehnání nové městské vlajky plzeňským biskupem
Mons. Tomášem Holubem. Slavnostní chvíle se zúčastnila také členka rady Plzeňského kraje a manětínská
rodačka paní Radka Trylčová. Dále se zúčastnila také skupina hostů z německého Leuchtenbergu v čele se
starostou města panem Antonem Kapplem. Byli pozváni mnozí další hosté, kteří se ale z nejrůznějších
důvodů omluvili. Biskup Tomáš Holub spolu s hosty z Leuchtenbergu dorazili do Manětína již před devátou
hodinou a po slavnostní bohoslužbě v zámeckém parku, si se zájmem prohlédli celý zámecký areál včetně
prohlídky zámeckých prostor, kde nás provedl pan kastelán Karel Mašek.
Rád bych na závěr poděkoval opravdu všem, kteří slavnosti připravili. Velice si toho vážím a jsem rád, že
jsme tyto historické okamžiky mohli prožít v tomto krásném prostředí. Děkuji!

Dotace
Program Záchrany architektonického dědictví Ministerstva kultury ČR. Obdrželi jsme částku 1.900.000,Kč na pokračování obnovy historické plochy – západní škarpa v Manětíně. Byly odeslány podklady pro
rozhodnutí o poskytnutí dotace na Ministerstvo kultury.
Podali jsme žádosti o dotace na Plzeňský kraj:
- Z programu „Zachování a obnova pam. hodnoty a podstaty nemovité kulturní památky nebo národní
kulturní památky 2018“ na čp. 92 – obnova střechy dvorního objektu – žádost o 800.000,- Kč. Naše žádost
zařazena do náhradníků.
- Z programu stabilizace a obnovy venkova 2018 na rekonstrukci místní komunikace ve Stvolnech – dotace
300.000,- Kč. Po podpisu smlouvy o dotaci byly peníze připsány na účet. Oprava komunikací ve Stvolnech
byla dokončena. Po zaplacení faktur bude dotace vyúčtována.
- Z programu „Podpora jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Plzeňského kraje v roce 2017“ na velkou
opravu cisternové automobilové stříkačky většího rozsahu jsme odeslali podklady pro vyplacení peněz a
31. 5. jsme obdrželi na účet města v ČNB částku 1.500.000,- Kč. Dále jsme již v minulém roce obdrželi
dotaci z Plzeňského kraje 500.000,- Kč. Podíl města je 2.065.600,- Kč. Po zaplacení faktury budou obě
dotace vyúčtovány.
- Z programu „Podpora jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Plzeňského kraje v roce 2018“ jsme
požádali o částku 60.000,- Kč na věcné vybavení jednotky sboru dobrovolných hasičů města. Dotace
poskytnuta nebyla.
- Z programu na odstranění havarijních stavů jsme podali žádost o dotaci na opravu propustku v Lipí na
cestě k Radějovu. Schválena dotace ve výši 76.000,- Kč. Celkové náklady byly 84.700,- Kč. Práce byly
dokončeny. Po podpisu smlouvy budou peníze převedeny na účet města.
- Z programu na podporu pečovatelských služeb pro obce, které mají uzavřenou smlouvu s registrovaným
poskytovatelem, jsme podali žádost o dotaci na pečovatelskou službu v Manětíně.
- Z programu na podporu péče o pomníky, válečné hroby a pietní místa na území Plzeňského kraje jsme
podali žádost na opravu válečného hrobu v Lukové.
Průtah městem III. etapa
Bylo vydáno územní rozhodnutí. Město se odvolalo z důvodu nesouhlasu s povrchem silnice. Stále čekáme
na rozhodnutí Krajského úřadu Plzeňského kraje.
Pozemky pro rodinné domy
Probíhá projektování k územnímu řízení. Byla podána žádost o připojení lokality na ČEZ Distribuce, a.s. Po
obdržení projektové dokumentace k územnímu řízení, budou odeslány na dotčené orgány žádosti o
vyjádření k projektové dokumentaci. Následovat bude žádost o vydání územního rozhodnutí.
Již se začínají hlásit zájemci, proto neváhejte a zašlete svou žádost včas.
Opravy komunikací – rekonstrukce silnice Manětín – Stvolny – Močidlec (na hranici kraje)
V dubnu byla zahájena oprava této silnice. Probíhá rekonstrukce silnice Manětín – Stvolny – Močidlec (na
hranici kraje). Úplná uzavírka byla ukončena a v současné době je uzavírka pouze částečná. Děkuji všem
za trpělivost.
Byla dokončena oprava 3 ks propustků za provozu.
Nová ředitelka Základní školy v Manětíně
Proběhl konkurz na ředitele Základní školy v Manětíně. Komise doporučila na pozici ředitelky Základní
školy Manětín, p. o., paní Mgr. Pavlu Cimlerovou. V pátek 29. června 2018 byla jmenována do této funkce
s účinností od 1. 8. 2018 na dobu 6 let. Přejeme nové paní ředitelce hodně úspěchů v nové funkci, hodně
síly, moudrosti a trpělivosti pro dobré vedení naší školy.
Manětínsko - nečtinský mikroregion
Byla schválena dotace na plošinu. Výše dotace 380.000,- Kč. Zástupci mikroregionu na svém zasedání
schválili dodavatele, vybrali stroj a kupní smlouvu. Celkové náklady budou kolem 823.284,- Kč. Podíl města
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Manětín bude 146.284,- Kč. Nečtiny 221.642,- Kč a Štichovice 75.358,- Kč.
Kompostéry (300 ks) a štěpkovač – kompostéry jsou distribuovány mezi občany zdarma. Zájemci o
kompostéry si je mohou vyzvednout v hospodářském dvoře města u pana Petra Poláčka. Je potřeba
podepsat smlouvu, kde budou uvedeny Vaše údaje včetně čísla parcely, kde bude kompostér umístěn.
Kompostéry jsou určeny pro trvale hlášené občany jedné z obcí mikroregionu a zároveň pro majitele či
oprávněné uživatele (nájemce) pozemku, kde bude kompostér využíván. Vyzvedněte si prosím
kompostéry co nejdříve.
Program 6. ročníku festivalu Procházky uměním Jitky Hosprové:
7. 7. 2018 v 18.00 hodin v Nečtinech - kaple sv. Anny
13. 7. 2018 v 18.00 hodin v Březíně – kostel sv. Bartoloměje
20. 7. 2018 v 18.00 hodin v Rabštejně nad Střelou – kostel Panny Marie Sedmibolestné
31. 8. 2018 v 18.00 hodin v Dolní Bělé - kostel Povýšení sv. Kříže
7. 9. 2018 v 10.30 pro školy a v 18.00 hodin v Manětíně - kostel sv. Jana Křtitele / sv. Barbory
18. 9. 2018 v 18.00 hodin v Žihli – kostel sv. Václava
21. 9. 2018 v 18.00 hodin Chyše - zámek
Dobrovolné vstupné je letos věnováno kostelu sv. Jiří v Lukové u Manětína.
Další prázdninové pozvánky:
21. července 2018 ve 20.00 hodin, České trio, Milan Langer – klavír, Dana Vlachová – housle, Miroslav
Petráš – violoncello, program: J. Suk, W. A. Mozart, A. Dvořák
4. srpna 2018, Hudební odpoledne na zámku v Manětíně, vystoupení jedné z nejlepších světových Beatles
revivalů na světě, THE BACKWARDS - Beatles revival, doprovodné kapely: Cerberos, Artur, Anakonda
Benda
10. srpna 2018 - Lívancová pouť umělců v kostele sv. Barbory
18. srpna 2018 - Barokní den pro rodiny s dětmi, slavnostní zakončení Letního barokního festivalu
19. – 26. srpna 2018 – Workship 2018 – dobrovolnická brigáda pomáhající lidem na Manětínsku
25. srpna 2018 - Hradozámecká noc - nezapomenutelný zážitek v netradiční době
28. srpna 2018 - kostel sv. Barbory - první koncert v rámci projektu Josef Antonín Plánický Opella
ecclesiastica. Další koncerty se budou konat v Klášteře Teplá (29. 8.), v Dobřanech (30. 8.) a v našem
partnerském městě v Leuchtenbergu v Německu (31. 8. 2018)
7. září 2018 - Mezinárodní noc pro netopýry - osvětová akce zaměřená na ochranu netopýrů
15. září 2018 ve 20.00 hodin - Koncert Ivana Klánského - klavírní recitál. Program: L. van Beethoven, F.
Chopin, W. A. Mozart
Mgr. Josef Gilbert Matuška, starosta města

Usnesení ze 43. zasedání zastupitelstva města Manětín – 27. 6. 2018
EVA VAŇKOVÁ
Zastupitelstvo města bere na vědomí:
83/18 – zprávu o činnosti starosty od posledního zasedání zastupitelstva města, která je přílohou č. 1
tohoto usnesení.
Zastupitelstvo města schvaluje:
84/18 – program 43. zasedání ZM.
85/18 – zapisovatelkou jednání paní Evu Vaňkovou.
86/18 – ověřovateli zápisu pana Jana Fencla a pana Miloslava Brože.
87/18 – rozpočtové opatření č. 5, které je přílohou č. 2 tohoto usnesení.
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88/18 – celoroční hospodaření města a závěrečný účet města za rok 2017 včetně zprávy Krajského úřadu
Plzeňského kraje, odboru ekonomického, oddělení přezkoumávání hospodaření obcí a kontroly o výsledku
přezkoumání hospodaření města za rok 2017 bez výhrad.
89/18 – účetní závěrku města za účetní období 2017.
90/18 – záměr prodeje části pozemku parc. č. 1617/5 o výměře cca 30 m2 v k. ú. Stvolny.
91/18 – záměr prodeje pozemku parc. č. 1644/4 o výměře 919 m2 v k. ú. Manětín dle GP 664-1052/2018.
92/18 – záměr prodeje pozemku parc. č. 1490/3 o výměře 675 m2 v k. ú. Manětín.
93/18 – záměr prodeje pozemku parc. č. 772/4 o výměře 38 m2 v k. ú. Rabštejn nad Střelou dle návrhu
geometrického plánu.
94/18 – prodej pozemku parc. č. 1617/36 v k. ú. Stvolny za cenu 50 Kč/m2 manželům V. a J. M.
95/18 – Smlouvu o zřízení služebnosti stezky a cesty, která je přílohou tohoto usnesení č. 3, a pověřuje
starostu města jejím podpisem.
96/18 – přijetí dotace ve výši 76 000 Kč z dotačního titulu Odstraňování havarijních stavů a naléhavé
potřeby obcí Plzeňského kraje 2018.
97/18 - Veřejnoprávní smlouvu s Manětínsko - nečtinským mikroregionem, IČ 71202960, o poskytnutí
finančního příspěvku z rozpočtu města, která je přílohou tohoto usnesení č. 4, a pověřuje starostu města
jejím podpisem.
98/18 – Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města s TJ Sokol Manětín, IČ
14702967, která je přílohou tohoto usnesení č. 5, a pověřuje starostu města jejím podpisem.
99/18 - Veřejnoprávní smlouvu s Římskokatolickou farností Manětín, IČ 47732253, která je přílohou
tohoto usnesení č. 6, a pověřuje starostu města jejím podpisem.
100/18 - v Jednacím řádu zastupitelstva města vypustit v bodu 9. čl. IX. „Hlasování“ část věty „a zároveň
se zveřejní na internetových stránkách města“.
101/18 - dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo s firmou Froněk spol. s r. o., IČ 47534630, na opravu místních
komunikací v části města Vladměřice a Česká Doubravice, který je přílohou tohoto usnesení č. 7,
a pověřuje starostu města jejím podpisem.
Příští zasedání zastupitelstva města se bude konat ve středu 25. 7. 2018 v Brdě.

Manětínský znak
KAREL ROM
Mezi listinami, uloženými v Národním archivu v Praze, se nalézá i pergamen z 6.
prosince 1429, původem z Manětína. Formátu je nevelkého, jen asi 30x15 cm.
V česky psaném textu rychtář a purkrabí Tomáš, purkmistr Jan řečený Sant a
konšelé a obec městečka Manětína vysvědčují, že donuceni škodami, které
utrpěli za válek, prodali ruku sv. Barbory a menší monstranci z kostela za 20 kop
18 grošů pražských v Nové Plzni, a zavazují se po zlepšení poměrů se souhlasem
faráře a komtura tuto sumu vrátit buď na koupení těchto předmětů, nebo na jiné
potřeby kostela. Listina, kromě toho, že dokládá bědné poměry v městečku v důsledku
husitských válek, by pro poznání historie Manětína nebyla příliš významná, nebýt na pergamenovém
proužku přivěšené voskové pečetě. Na ní je vyobrazen znak, na němž vidíme na svisle rozpoltěném štítě v
pravém poli kříž, v levém polovinu orlice. Po obvodu pečetě je opis CIVIVM IN MANETIN. Pečeť je tak
nejstarším známým vyobrazením městského znaku, v nezměněné podobě užívaného dodnes.
Chceme-li pátrat po původu znaku, musíme se ovšem vrátit ještě hlouběji do historie Manětína.
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Osada byla původně zeměpanským majetkem. Král Vladislav I. ji věnoval - s několika okolními vesnicemi v roce 1169 rytířskému řádu sv. Jana čili johanitům v Praze. Protože johanitské období je pro dějiny
Manětína velmi významné a souvisí i se vznikem a podobou městského znaku, je třeba zmínit několik
poznámek o tomto řádu.
Vznikl v 11. století na území Jeruzaléma a stal se jedním z největších a nejmocnějších křesťanských
rytířských řádů středověku. Původní název řádu zněl Špitální bratři sv. Jana Křtitele Jeruzalémského. V čele
řádu stál nejvyšší mistr, který v roce 1310 přesídlil z Jeruzaléma na ostrov Rhodos a poté roku 1530 na
Maltu. Proto se johanité nazývají též maltézští rytíři. Řád johanitů byl uveden do Čech již zmíněným králem
Vladislavem I., který se - ještě jako kníže Vladislav II. - seznámil s jeho činností během své účasti na II.
křížové výpravě. Johanité se usadili v Praze na předmostí již neexistujícího Juditina mostu a centrem řádu
se stal chrám Matky Boží pod řetězem. Na území Čech zřizovali další komendy, z nichž nejvýznamnější byly
ve Strakonicích, Horažďovicích, Českém Dubu či právě v Manětíně.
Johanité po příchodu do Manětína spojili do té doby samostatné vsi Manětín, Kuhov a Vesce do jedné
osady pod názvem Manětín. Roku 1182 je zmiňován zdejší kostel. Nedaleko kostela vystavěli johanité tvrz
s klášterem. Základy jedné z věží jsou dodnes součástí zámeckého areálu. V roce 1235 udělil král Václav I.
manětínským johanitům právo nižšího i vyššího soudnictví. Soudní řízení poté probíhala před místním
rychtářem, jmenovaným vrchností. Původně nevýznamná ves tak během krátké doby získala stejná práva
jako královská města.
Posuňme se nyní o půldruhého století. V roce 1380 řádila v Čechách morová epidemie, která si vyžádala i
v Manětíně mnoho obětí. Protože Manětínští neměli právo odúmrtní, propadaly dědiny po zemřelých
vrchnosti, pozůstalí se ocitali bez prostředků a mnozí opouštěli město. Proto Semovít, kníže těšínský a
tehdejší velkopřevor johanitů, udělil roku 1382 zdejším měšťanům některá privilegia. Vysadil je právem
zákupním, což je zavazovalo k pravidelným platbám vrchnosti, na druhé straně však měli právo půdu - se
svolením vrchnosti - prodat nebo ji odkázat. Velkopřevora Semovíta však zmiňujeme i z jiného důvodu.
Právě s ním je totiž spojována podoba manětínského znaku. Badatelé se shodují v názoru, že orlice ve
znaku je pravděpodobně převzata z jeho erbu. Jedná se pouze o hypotézu, kterou však nikdo z
renomovaných heraldiků nezpochybňuje. Kříž ve druhém poli je pak znakem johanitů.
Zatímco v erbu Semovítově je orlice celá, ve znaku města Manětína je pouze její levá polovina, neboť do
úzkého pole by bylo obtížné celou orlici umístit. Levá polovina orlice ve svisle poltěném znaku není na
městských znacích žádnou zvláštností, je však umisťována v pravém poli. Umístění do pole levého, jak je
tomu u znaku manětínského, je výjimečné. Možná je vhodné připomenout, že pokud v heraldice mluvíme
o pravé a levé polovině štítu, popisujeme je z pohledu štítonoše, tedy opačně, než se jeví v čelním pohledu.
Odkdy město tohoto znaku užívá nevíme, znakové privilegium neexistuje. Vzhledem k tomu, co bylo
řečeno o nejstarší dochované pečeti, je pravděpodobné, že byl užíván již v době předhusitské. Je
modifikovaným znakem vrchnosti, což ve středověku bylo zcela obvyklé. Užitím na městské pečeti se stal
autonomním symbolem městské samosprávy, nezávislým na pozdějších změnách vlastníka.
Znak byl v minulosti někdy zobrazován chybně. Důvodem bylo již zmíněné neobvyklé umístění poloviny
orlice v levém poli, přičemž hlava musí být zobrazena celá a hledět doprava. Je to i pro kreslíře znaku
poněkud složité. Hlava byla někdy kreslena obrácená vlevo, tedy vně znaku. Takto chybně, včetně
chybného popisu, je manětínský znak vyobrazen a popsán například v Ottově slovníku naučném,
nesprávná podoba se ale objevila v minulosti i na razítku městské samosprávy. Nejen nejstarší dochovaná
pečeť, ale i mladší typáře však podobu určují jednoznačně. V roce 1948 ministerstvo vnitra uznalo i dnes
užívané barevné provedení znaku, takže o jeho správné podobě již nejsou pochybnosti.
Komunální heraldika dnes zažívá nebývalý rozvoj a vlastní, nově utvořené znaky užívá mnoho obcí. Jejich
funkce, jakkoli dnes především symbolická, je tedy vnímána jako důležitá. U historických městských znaků
to platí dvojnásob. Svědčí o významném právním postavení městské samosprávy v minulosti. A vypovídají
samozřejmě i o historii města. V případě Manětína o důležité epoše pod panstvím johanitů.
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Koncert v manětínském zámku
JANA BLÁHOVÁ
Kruh přátel hudby při Městu Manětín pořádá
v sobotu 21. července 2018 od 20.00 hodin
v zámeckém sále koncert, na kterém vystoupí:

ČESKÉ TRIO
Dana Vlachová – housle
Miroslav Petráš – violoncello
Milan Langer – klavír
České trio pokračuje v práci předchozích
slavných trií téhož jména, která v téměř
nepřetržité řadě od roku 1897 šířila slávu
českého interpretačního umění po celém
světě.
Spolupořadatelem koncertu je Nadace Českého hudebního fondu.
Program: J. Suk, A. Dvořák, B. Martinů, R. Friml
Vstupné: 150 Kč, děti 20 Kč, důchodci 90 Kč. Předprodej vstupenek v pokladně zámku týden před
koncertem. Rezervace vstupenek na tel. č. 728 678 889.

Blahopřejeme
MARIE KLEINOVÁ, 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 červenci: Václav Pavlovský (87 let) ze Stvolen,
Květa Pirnerová (86 let) z Hrádku, Josef Karásek (81 let) z Újezda,
Jaroslava Pittermanová (75 let) z Manětína a Vilém Schafranek (81
let) z Manětína.

Astronomické pozorování
JOSEF JÍRA
Západočeská pobočka České astronomické společnosti a Hvězdárna
v Rokycanech a Plzni Vás zvou na letní pozorování v Manětínské
oblasti tmavé oblohy.
 13. 7. 2018 - Pozorování noční oblohy u kapličky mezi
obcemi Štichovice a Česká Doubravice od 22.00 hod
 11. 8. 2018 - Pozorování meteorického roje Perseidy v Manětíně na místním letišti
 pravděpodobně na konci září nebo v říjnu se uskuteční pozorování noční oblohy v Bezvěrově
(sledujte naše webové stránky www.zpcas.cz nebo na facebooku www.facebook.com/zpcas)
Více informací o aktuálních akcích naleznete na webových stránkách www.manetinskatma.cz
Červenec 2018
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Letní Kino Sokol
TOMISLAV ŠTIKA
Několik romantických letních večerů Vám
nabízí kino Sokol v příjemném prostředí
manětínského koupaliště. Dvě nové, skvěle
obsazené a úspěšné české komedie DVĚ
NEVĚSTY A JEDNA SVATBA a TÁTOVA VOLHA
budou průběžně doplněny o další zajímavé
filmy. Sledujte proto aktualizovaný program
na tradičních plakátovacích plochách a na webových stránkách kina www.manetin.cz/mesto/kino. Pouze
v případě deštivého počasí se projekce přesouvá do kinosálu kulturního domu.
Pátek, 6. 7. 2018, 21.30 hod
DVĚ NEVĚSTY A JEDNA SVATBA (komedie, Česko, 2018)
Režie: Tomáš SVOBODA
Hrají: Anna Polívková, Jakub Gottwald, Ester Geislerová,
Eva Holubová, Bohumil Klepl, Jaroslav Plesl, Roman Blumaier,
Andrea Hoffmannová, Jan Vondráček, Jan Dolanský.
Marie je typická městská singl. Pracuje sice jako úspěšná televizní
moderátorka, ale ve vztazích má dar přitahovat samé blbce. Naopak její
sestra Karolína už toho pravého našla a plánuje svatbu. Právě kvůli tomu
Marie přijíždí po dlouhé době za rodinou na návštěvu do své rodné
vesničky. Doma potkává svou dávnou lásku, Jiřího. Během pár okamžiků
je jasné, že jejich city nejsou minulostí a skončí spolu v posteli. Jenže celá
věc má jeden velký háček. Právě Jiří je snoubencem její sestry.

Pátek, 10. 8. 2018, 21.00 hod
TÁTOVA VOLHA (komedie, Česko, 2018)
Režie: Jiří VEJDĚLEK
Hudba: Jan P. Muchow
Hrají: Eliška Balzerová, Tatiana Wilhelmová, Vilma Cibulková,
Eva Holubová, Hana Maciuchová, Emília Vášáryová,
Martin Myšička, Boleslav Polívka, Jana Plodková, Václav Neužil ml.
Kostýmní výtvarnice Eva (Eliška Balzerová) nečekaně ovdověla. Ludvík
se jí ani nestačil svěřit s tím, že kromě jejich dcery Terezy (Tatiana
Vilhelmová), má ještě stejně starého nemanželského syna. To alespoň
naznačuje pečlivě ukrytá a náhodně objevená dětská kresba. Eva je
rozhodnutá nečekané odhalení velkoryse ignorovat, ale Tereza, které
se vlastní život sype pod rukama, se k přízraku nevlastního bratra upne.
Společně s matkou se vydávají Ludvíkovým veteránem volha GAZ 21 po
stopách jeho bývalých milenek (Vilma Cibulková, Eva Holubová, Hana
Maciuchová) a přátel (Boleslav Polívka, Emília Vášáryová), aby o
tajemství zjistily více ... (CinemArt)
Vstupné na všechna představení je dobrovolné.
Průběžně aktualizovaný program naleznete na webových stránkách: www.manetin.cz/mesto/kino
Červenec 2018
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Stará garda Sokola Manětín informuje své příznivce o svých výsledcích
VLADISLAV MARŠÁN
Tabulka podzim – jaro 2017 – 2018:
ZRUČ
12
MANĚTÍN
12
PLASY
12
KOŽLANY
12
TŘEMOŠNÁ
12
CHRÁST
12
DRUZTOVÁ
12

9
8
7
4
4
3
0

1
1
2
4
3
1
2

2
3
3
4
5
8
10

45:22
37:20
43:29
30:35
28:29
16:36
17:45

28
25
23
16
15
10
2

Ve dnech 1. 6. a 8. 6. 2018 jsme odehráli utkání s celkem Sokola Všeruby o třetí místo v soutěži, které
jsme úspěšně zvládli a třetí místo vybojovali.
Manětín – Všeruby 5 : 4
Branky: Ibl Míra 4x, Kolesa Jarda
Všeruby – Manětín 3 : 3
Branky: Kolesa Jarda 2x, Pirner Ludva
Střelci branek v sezoně 2017 -2018:
1. KOLESA Jarda
9 branek
2. – 4 . BARCHANSKI Jirka
MÄRZ Jarda
IBL Míra
6 branek
5. JANOUŠKOVEC Franta 5 branek

6.-7. MARŠÁN Petr
VANDROVEC Radek

3 branky

8. PIRNER Ludva
9. POLÍVKA Václav

2 branky
1 branka

Za Starou gardu Sokola Manětín v sezoně nastoupili tito hráči (za jmény počet zápasů):
Hlous Vašek (13), Smola Vašek (4), Daníček Martin (13), Lang Jirka (8), Kolář Petr (8), Junas Karel (7),
Janouškovec Franta (9), Barchanski Jirka (11), März Jarda (5), Maršán Petr (10), Koča Zdeněk (9), Zelenka
Petr (9), Vandrovec Radek (12), Ibl Míra (10), Pirner Ludva (13), Pešík Daniel (4), Brunclík Tomáš (8), Kolesa
Jarda (9), Maršán Vladislav (9), Polívka Vašek (6), Kohel Jirka (3), Šírek Karel (3), Barchanski Pavel (1), Pajma
Vašek (1), Domabyl Vašek (1), Ešner Milan (1), Pátek Michal (1), Pátek Josef (1), Štika Tomislav (1), Hnídák
Jindra (1), Plic Ondřej (1), Filinger Miloš (1), Pekarovič Jan (1), Dostál Václav (1).

Červenec 2018
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Z kultury, obchodu, sportu a další informace
Víceúčelové hřiště Manětín
Objednávky na tel. čísle 728 678 889.

MĚSTO MANĚTÍN přijme do pracovního poměru
tesaře/truhláře. Bližší info na tel. 373392160.

Ordinační hodiny červenec 2.7. - 27.7.2018
- MUDr. Šimková Marcela PLDD
Po 7.30 - 9.30 hod.
Út 8.00 - 9.30 hod.
St není ordinace
Čt 8.00 - 9.30 hod.
Pá není ordinace

BALKONY s.r.o., Kutnohorská 37/23, Praha:
Hledáme k příležitostné
brigádě řidiče (důchodce)
Řidičské oprávnění skupiny C + E.
Převážně pro jízdy v Karlovarském, Plzeňském
kraji + Praha.
Kontakt: Ilona Volrábová, Tel.: 606 908 193
E-mail: ilonavolrab@gmail.com

Ve středu a pátek ošetří nemocné děti
MUDr. Bezdíčková Plasy 9.00 - 12.00 hod.
Tel. : Manětín 373 392 480
Dolní Bělá 373 394 364
Plasy 373 322 076
Městská knihovna Manětín oznamuje, že ve
dnech 2. - 6. 7. 2018 bude z důvodu čerpání
dovolené zavřeno.
SDH Zhořec pořádá v sobotu 7. 7. 2018 od 15.00
hod dětský den na návsi ve Zhořci, zveme děti
i rodiče. Po této akci se bude konat tradiční
Pálení Husa s večerním posezením při muzice
Milana Kůsy (Metronom).
Dále 11. 8. 2018 pořádá 5. ročník Zhořecké
sedmičky, prezentace v 9.00 hod, od 10.00 hod
závod. Od 13.00 hodin vystoupení Dua Václav
Žákovec a Anička Volínová.
Občerstvení zajištěno, akce proběhne ve
velkoplošném stanu.
Výkup kožek proběhne v Manětíně u městského
úřadu v sobotu 7. 7. a 4. 8. 2018 od 14.00 hodin.
Králičiny 10 Kč. Výkup zajišťuje firma Růžena
Kubešová, tel. 415 749 562, mobil 723 763 418.
Věra HONZÍKOVÁ - reality
Tel: +420 607 610 954
E-mail: info@reality-honzikova.cz
www.reality-honzikova.cz

Prodej slepiček
Drůbež Červený Hrádek prodává slepičky z
vlastního chovu, typu Tetra hnědá, Dominant
ve všech barvách a slepičky Green Shell typu
Arakauna. Stáří 14-19 týdnů, cena 159-195Kč/ ks.
Prodej: Manětín - u pošty
1. srpna 2018 - 16.30 hod.
20. srpna 2018 - 13.00 hod.
Výkup králičích kožek - cena dle poptávky. Info:
Pá 9.00 – 16.00 hod., tel.601576270, 728605840
www.drubezcervenyhradek.cz

Vaigl a syn spol. s r.o. Údlice
Prodej drůbežího masa se koná v Manětíně na
náměstí každé liché úterý od 11.40 do 12.05
hodin.
Červenec 2018

1) Pracovník a pracovnice do výroby na
zpracování dýhy.
Hledáme kolegu a kolegyni pro výrobu a
zpracování dýhy. Nabízíme stabilní pracovní
kolektiv, vstřícné jednání, velmi dobré podmínky
v příjemném prostředí. Vysoké finanční
ohodnocení. Praxe v oboru výhodou.
2) Údržbář strojů
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

Prodám letošní kůzlata
Registrované hospodářství, cena 1 000,- Kč. Tel.
607 169 881
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Prodám přírodní produkty firmy TEREZIA
COMPANY za ceny výrobce (imunita, srdce, cévy,
vitamíny).
Roman Uhlář, Manětín, tel. 727 852 711
Prodám domek v Manětíně 3 + 1 se zahradou,
informace na tel. 731 543 698.
Prodám leštěný rozkládací stůl 120 x 80 cm + 4
židle (světlý odstín), tel. 723 686 118
Pravidelně budu odkupovat listovou a
kořenovou zeleninu (mrkev, pastiňák apod.) od
místních zahrádkářů, na podzim dýně hokaido.
Děkuji, Monika K., tel 721 831 128.

Červenec 2018

Sběrný dvůr Nečtiny,
kam mohou vozit odpady i občané našeho města.
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 Marius Pedersen
a.s.) jaromir.votypka@mariuspedersen.cz
Provozní doba:
Pondělí :
0800 hod. - 1200 hod.
Středa:
1400 hod. - 1900 hod.
Sobota:
0800 hod. - 1200 hod.
Kontejner na použitý textil v Manětíně
je nově umístěn na parkovišti u víceúčelového
hřiště. Je určen pro ukládání čistého a suchého
použitého ošacení, příp. obuvi, které může ještě
sloužit k dalšímu upotřebení.

Manětínský zpravodaj

10

Červenec 2018

Manětínský zpravodaj

11

Vydavatel Manětínského zpravodaje: Město Manětín, Manětín 89, 331 62, IČ: 00258091. Periodický tisk
územního samosprávného celku – měsíčník, místo vydávání Manětín.
Toto číslo zpravodaje pro Vás připravili Jiří Pešík, Hana Burdová. Do čísla přispěli: Josef Gilbert Matuška, Eva Vaňková,
Karel Rom, Jana Bláhová, Marie Kleinová, Josef Jíra, Tomislav Štika a Vladislav Maršán, všem děkujeme.
Za případné tiskové chyby se čtenářům omlouváme.
Příspěvky do červencového čísla nám prosíme zasílejte do 27. července 2018 na adresu zpravodaj@manetin.cz.
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