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Zpravodaj Městského úřadu v Manětíně / MK ČR E 12287

Vážení spoluobčané,
Josef Gilbert Matuška, starosta města
o první neděli adventní jsme v dešti rozsvítili vánoční strom a vstoupili jsme do času, kdy očekáváme nejkrásnější svátky roku – Vánoce. Dovolte
mi, abych Vám i Vašim nejbližším popřál radostné
prožití tohoto předvánočního i vánočního času
a do nového roku 2019 hodně zdraví, štěstí a spokojenosti!

Rád bych se s Vámi podělil o následující:
Žádosti o dotace z Plzeňského kraje
– na opravu motoru hasičské Tatry – schváleno
radou Plzeňského kraje 200.000 Kč. Čekáme ještě
na rozhodnutí zastupitelstva Plzeňského kraje.
– z programu „Zachování a obnova kulturní památky … 2018“ na opravu střechy dvorního objektu čp.
92 nám rada Plzeňského kraje schválila 436.000 Kč

jako náhradníkovi. Čekáme ještě na schválení zastupitelstvem kraje.
Výběrové řízení na sběr a svoz komunálního
a tříděného odpadu
Protože jsme obdrželi výpověď smlouvy od stávajícího dodavatele a služby budou ukončeny ke
konci tohoto roku, bylo vyhlášeno výběrové řízení
na nového dodavatele. Vítězem výběrového řízení
se stala společnost SKLÁDKA VRBIČKA s.r.o.. V průběhu tohoto měsíce bude podepsána smlouva.
Změna č. 1 územního plánu Manětín
Změna č. 1 územního plánu Manětín nabyla účinnosti.
Bankomat v Manětíně
Zastupitelstvo města schválilo dodatek č. 2 ke
smlouvě na bankomat. Město se zavazuje přispívat ČSOB a. s. na ztrátu z provozování bankomatu
částkou 4.000 Kč měsíčně.
Rozpočet města na rok 2019
Na úřední desce byl zveřejněn návrh rozpočtu města Manětína na rok 2019. Rozpočet je připraven
jako přebytkový s tím, že přebytek bude použit na
financování splátek úvěrů. Příjmy a výdaje včetně

financování jsou 35.164.000 Kč.
Manětínsko-nečtinský mikroregion
26. 11. 2018 proběhlo ustavující zasedání shromáždění zástupců mikroregionu a také volba předsedy
a dalších orgánů mikroregionu.
Byl zveřejněn návrh rozpočtu Manětínko-nečtinského mikroregionu na rok 2019.
Manětínský divadelní podzim 2018
Rád bych poděkoval pánům „präsidentům“ a všem
jejich spolupracovníkům za přípravu a organizaci
divadelní přehlídky, která dělá velmi dobré jméno
našemu městu. Letos se konal již 9. ročník. Celkově
se jednalo o 27. ročník přehlídky ochotnických
divadel v Manětíně a už teď se těšíme na další.
Rozsvícení vánočního stromu
O první adventní neděli 2. prosince 2018 se konalo
slavnostní rozsvícení vánočního stromu na škarpě
v Manětíně. Děkuji všem, kdo se podíleli na přípravě a také všem, kdo vystupovali!
Nabídka knih na Městském úřadě v Manětíně
(vhodný vánoční dárek?)
F. Wonka, Poutník svatojánský (100 Kč)
M. Matušková, Město Manětín a jeho části (70 Kč)
– tato kniha je již téměř vyprodána
M. Matušková, Manětín – Průvodce městem a zámkem (50 Kč)
F. Wonka, Doba zkoušek a naděje (415 Kč)
J. Urban, P. Josef Hynek – Životní osudy dvojnásobného vězně komunismu (50 Kč)
J. Dyk, Popis politického okresu Kralovického
(185 Kč)

V. Kočka, Dějiny politického okresu Kralovického
(670 Kč)
Borecký, Lupínek – Květena Žluticka (100 Kč)
Z. Kučera – Historický atlas mikroregionu Dolní
Střela – mikroregion Dolní Střela na starých mapách (150 Kč)
Tříkrálová sbírka 2019 na Manětínsku
V prvních dnech nového roku se bude již tradičně
konat Tříkrálová sbírka také na Manětínsku. Srdečně zvu všechny, kteří se chtějí podílet na organizaci
a přípravě, aby se přihlásili. Podrobnosti se dozvíte
z plakátků.
Manětínská zabíjačka 2019
V sobotu 19. ledna 2019 od 9.00 hodin se bude
konat již 9. manětínská zabíjačka. I tentokrát se
uskuteční v areálu kulturního domu v Manětíně.
Srdečně zveme!
16. Ples Města Manětína 2019
Město Manětín pořádá tradiční ples, který se bude
konat v pátek 25. ledna 2019 od 20.00 hodin v kulturním domě v Manětíně. Vstupné 100 Kč. Všichni jste srdečně zváni! Předprodej bude zahájen
10. ledna 2019.
Připravované akce:
22. 12. 2018 od 15 hodin – Vánoční koncert v kostele
sv. Jana Křtitele v Manětíně, kde vystoupí Žihelský
pěvecký smíšený sbor
23. 12. 2018 – 18 hodin – přivítání Betlémského světla u vánočního stromu na náměstí v Manětíně.

Usnesení z 1. zasedání zastupitelstva
města Manětín – 22. 11. 2018
Eva Vaňková
Zastupitelstvo města bere na vědomí:
189/18 – slib člena zastupitelstva Lukáše Šafra.
190/18 – zprávu o činnosti starosty od posledního
zasedání zastupitelstva města, která je přílohou
č. 1 tohoto usnesení.
Zastupitelstvo města schvaluje:
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191/18 – program 1. zasedání ZM.
192/18 – zapisovatelkou jednání paní Evu Vaňkovou.
193/18 – ověřovateli zápisu paní Věru Janouškovcovou a pana Jana Fencla.
194/18 – rozpočtové opatření č. 12, které je přílohou
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č. 2 tohoto usnesení.
195/18 – záměr prodeje části pozemku parc.
č.1251/12 o výměře cca 350 m2 v k. ú. Manětín.
196/18 – záměr prodeje části pozemku parc. č.
625/1 o výměře cca 550 m2, pozemku parc. č. 628/3
a pozemku parc. č. 624/4, vše v k. ú. Manětín.
197/18 – záměr prodeje pozemku parc. č. st. 429,
parc. č. 1270/6 a části pozemku parc. č. 1270/1 o výměře cca 850 m2 v k. ú. Manětín.
198/18 – záměr prodeje pozemku parc. č. 1617/34
a části pozemku parc. č. 1824 o výměře cca 200 m2
v k. ú. Stvolny.
199/18 – záměr prodeje části pozemku parc. č. 1617/1
včetně studny na něm stojící o výměře cca 120 m2
v k. ú. Stvolny.
200/18 – záměr prodeje pozemku parc. č. 539/2 o výměře 164 m2 v k. ú. Vysočany u Manětína dle
geometrického plánu č. 93-339/2018.
201/18 – záměr prodeje pozemku parc. č. st. 49 o výměře 5 m2 v k. ú. Zhořec u Manětína.
202/18 – dodatek č. 2 ke Smlouvě o umístění a provozování bankomatu ze dne 6. 10. 2011, evidované
u ČSOB pod č. 7100001703, který je přílohou č. 3 to-

hoto usnesení, a pověřuje starostu jeho podpisem.
203/18 – na základě předloženého protokolu o otevírání nabídek, zprávy o posouzení nabídek a zprávy
o hodnocení nabídek jako vítězného dodavatele
služeb společnost SKLÁDKA VRBIČKA s. r. o., IČ:
47781131, a pověřuje starostu podpisem smlouvy
s vítězným dodavatelem.
204/18 – na základě předloženého protokolu o otevírání nabídek, zprávy o posouzení nabídek a zprávy
o hodnocení nabídek vyloučení dodavatelů Marius
Pedersen a.s., IČ: 42194920, a Západočeské komunální služby a.s., IČ: 25217348, ze zadávacího řízení.
205/18 – přijetí účelové dotace ve výši 436 000 Kč
z programu Zachování a obnova památkové hodnoty a podstaty nemovité kulturní památky 2018.
206/18 – odstranění živého plotu na pozemku parc.
č. 1486/67 v Manětíně.
Zastupitelstvo města neschvaluje:
207/18 – záměr prodeje části pozemku parc. č.
548/2 o výměře cca 410 m2 v k. ú. Manětín.
Příští zasedání zastupitelstva města se bude konat 19. 12. 2018 v Manětíně.

Dnes o pekařích a řeznících
Václav Jirsa
Ještě než skončí osmičkový rok 2018, podíváme se
do (německého) soupisu obyvatel Manětínského panství hraběnky M. G. Lažanské k roku 1718. Zbývá nám
připomenout, jak se obyvatelé Manětína stravovali,
jaká jídla si připravovali. Rozhodně se lišilo stravování
selského lidu od stravování zámecké šlechty a jejich
dvora. Některá jídla se vyskytovala jak na stolech
prostých lidí, tak panstva a příslušníků církevních institucí. Samozřejmě, kdo se chce o této problematice
dozvědět o něco víc, doporučuji příslušnou literaturu,
například krásnou obrazovou publikaci o služebnictvu
a dvořanech na zámku Manětín od PhDr. I. Bukačové
či barokní kuchařku od M. Kunzmannové.
Chléb byl každodenním pokrmem prostého, vesnického lidu, stejně jako většiny obyvatel měst.
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Chléb od vrchnosti dostávali její služebníci a čeleď,
chléb byl často jediným denním pokrmem nebo
hlavní přílohou k dalšímu jídlu. Na stole měl čestné
místo. A kdo tenkrát v Manětíně chleba pekl? „Moje
statistika“ připomíná 4 místní pekaře – Martina
Poláka, Václava Erbena, Jana Womastu, Matouše
Krátkého. Pan děkan František Wonka, ještě uvádí
také Františka Křížka, v našem citovaném seznamu
je uvedený „bez řemesla“. (F. W. čerpal z pozdějších
soupisů farníků v Manětíně.) Z kroniky víme, že pekaři Womasta a Krátký měli své domy na náměstí,
poblíž staré radnice. A to třeba mohla být příčina
velkého požáru v r. 1712. Kdo ví…
Pekaři (možná i v Manětíně) nabízeli širokou škálu
pečiva – bílý (pšeničný) a režný (žitný) chléb, žem-
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le, koláče, mazance, preclíky atd. Chlebem pekaři
nazývali i různé placky, které se někdy pekly s rozmanitou náplní. Už v 15. a 16. století jsou doloženy
také chlebové topinky, které se doporučovaly jako
příloha k masům a ostatním jídlům. V hospodách
se často podávaly silné krajíce bílého chleba k pivu.
V Manětíně se určitě peklo i doma pro potřebu rodiny v malých pecích. Pec stávala venku a byla zakryta
stříškou nebo byla vestavěna do černé kuchyně.
Manětínský zámek v hospodářském dvoře měl vlastní pece, některý z kuchařů možná i pro zámeckou
kuchyni pekl.
Při velkém požáru města v r. 1712 vyhořely i tzv.
masné krámy. Neví se, jak vypadaly, ani kde stály.

(V „Knize o faře Manětínské“ píše P. F. W. „…Před
farou blízko vrat byla stodola, vedle ní dům nárožní,
šatlava, masné krámy a škola – všecko v nejbližším
okolí fary, máme za to, že na straně severní a západní“).
Masné krámy bylo místo, kde řezníci prodávali čerstvé maso. Zda byly obnoveny také po požáru, to
kroniky nezaznamenaly. V r. 1718 je v soupisu obyvatel uvedeno celkem 7 řezníků různého stáří – od
39 roků do 64 roků (Václav Jonák, Jan Drtina, Jan
Campl – byl i šenkýřem v Loze, Matěj Drtina, Šimon
Drtina, Václav Nepodal, Jan Nepodal). Možná, že
řezníci dodávali maso i do zámecké kuchyně.

Ve Stvolnech byla vysazena Lípa republiky
Jaroslav Hruška
Dne 27. 10. 2018 byla na návsi ve
Stvolnech vysazena Lípa srdčitá
u příležitosti 100 let založení naší
republiky.
K výsadbě byli pozváni všichni místní a každá rodina mohla
přihodit lopatu se zeminou jako
symbolické pouto k vysazené
lípě. Akce se zúčastnily i děti,
pro které byl připraven lampionový průvod se stopovačkou, na
jejímž konci byl nalezen sladký
poklad u nově opraveného kos-

tela. Stvolenští se tak připojili k celorepublikové
akci s názvem Lípy republiky.
K lípě bude umístěn pamětní kámen s nápisem:
Tento strom nechť připomíná našim dětem stoleté výročí založení naší republiky. L. P. 2018 občané obce Stvolny.
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Poznávací exkurze Polsko
Lenka Mallá a Žáci 2. Stupně Zš
Dne 5. 11. 2018 jsme v pozdních večerních hodinách vycestovali na dvoudenní zahraniční exkurzi do Polska.
Naše cesta směřovala konkrétně do polského vyhlazovacího tábora AuschwitzBirkenau, na prohlídku
historického centra Krakova
a také do solných dolů ve
Věličce. Výletu se zúčastnilo
celkem 40 žáků 2. stupně ZŠ.
Jednalo se o mezipředmětovou exkurzi. Považovali jsme
za důležité, aby byli žáci poučeni o holocaustu. V úterý
ráno jsme začali tříhodinovou
prohlídku Osvětimi a Březinky. Pro žáky to byl jedinečný
zážitek, někteří z nich navštívili se školou v minulých letech Terezín. Terezín byl však koncentrační
tábor, zatímco Osvětim Březinka vyhlazovací tábor.
Nejvíce na žáky zapůsobilo, když viděli několik tun
vlasů zemřelých a také když se dozvěděli o pokusech nacistických lékařů na vězních. Bylo vidět, že
na žáky dopadla tíživá atmosféra tohoto místa.
Po návštěvě Osvětimi a Březinky jsme se vydali
do Krakova, konkrétně do židovské čtvrti Kaziměř, kde jsme viděli několik synagog a také
židovský hřbitov. Zde se také natáčel proslulý
film Stevena Spielberga Schindlerův seznam.
Poté nás už čekalo veselejší poznávání historie
Krakova. Zamířili jsme na Krakovský Rynek, kde
stojí tržnice Sukiennice, monumentální tržnice ze
14. století. Zde měli žáci možnost koupit si suvenýry. Na Krakovském Rynku jsme také počkali na
troubení typického krakovského signálu (Hejnal),
který je slyšet z Mariánského kostela.
Druhý den dopoledne jsme ještě věnovali prohlídce Krakova. Navštívili jsme Wawel. Jedná se
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o vrch tyčící se nad řekou Vislou. Zde jsme si
prohlédli impozantní Královský hrad a navštívili
jsme katedrálu sv. Stanislava a Václava včetně
krypty, kde jsou kromě polských panovníků pohřbeny také významné osobnosti polských dějin.
Jedná se zejména o Frederika Chopina, Adama
Mickiewicze nebo Lecha Kaczyńského.
Odpoledne jsme přejeli do solných dolů ve městě
Vělička. Jde o nejstarší světové solné doly vůbec,
dokonce jsou na Seznamu světového dědictví
UNESCO. Prohlídka začíná sestupem po téměř
400 schodech, následuje asi 3,5 km prohlídková
trasa, kterou doplňuje řada historických a mýtických soch vytvořených ze soli a také několik
solných jezer. Žáci si během prohlídky dokonce
vyzkoušeli práci v dolech s různými stroji a byli
krásou tohoto místa skutečně ohromeni.
Po této prohlídce jsme se odebrali k autobusu
a plni zážitků jsme se vraceli domů.
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Kino Sokol
Tomislav Štika
Pro letošní Vánoce jsme vybrali pohádku, která je nám svým
způsobem velmi známá. Na motivy knihy libereckého rodáka
O. Preusslera vznikl v osmdesátých letech v animaci Z. Smetany
večerníček Malá čarodějnice. Současná hraná verze je podstatně
barevnější, úsměvnější a vstřícnější a provází jí nadšené hodnocení
diváků. Ideální rodinný film pro
sváteční období!
Neděle, 23. 12. 2018, 19.00 hod
MALÁ ČARODĚJNICE
(rodinný, pohádka, komedie, fantasy, Německo, 2018)
Režie: Mike Schaerer
Hrají: Karoline Herfurth, Suzanne von Borsody, Eveline Hall, Michael Gempart
Jen několik set let „mladá“ čarodějnice se chce podívat na slavný sabat, který se každoročně koná na
vzdálené hoře. Její společník, starý moudrý havran
Abraxas, jí to sice vymlouvá, ale malá čarodějnice

ho neposlouchá. Pozoruje slavnost ukryta za keři, je však prozrazena a hlavní čarodějka baba
Bimbula jí uloží, že se do roka
musí stát dobrou čarodějkou.
Dívenka se hned pustí do učení, a protože se má stát dobrou
čarodějkou, koná při svém učení
jen samé dobré skutky. Její kouzla sleduje s nevolí stará ježibaba
Pingula, a když malá čarodějnice
kouzlem pomůže dvěma dětem
v pátek, kdy je přísně zakázáno
kouzlit, pošle na ni za trest mráz
a vánici. I toho však malá čarodějnice využije k dobru a uspořádá pro děti veselý
karneval. A pak již nastane čas dalšího sabatu, kde
malá čarodějnice musí složit mistrovskou zkoušku… (Bohemia MP)
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, št ěstí a radosti do
dalších let!
Jubilanti v měsíci prosinci:
Vlasta Prostředníková (82 let) z Mezí,
Vlasta Zelenková (75 let) z Manětína,
Jiří Trinner (81 let) z Manětína
a Eva Outolná (81 let) z Manětína.
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Římskokatolická farnost Manětín
Petr Dombek Omi
Advent
Máme tady opět advent. Toto období, které má zvláštní atmosféru očekávání, si zřejmě mnozí z vás spojí
také s adventním věncem. Věnec je od nepaměti
symbolem vítězství a královské důstojnosti. I Bible
mluví o věnci jako o projevu úcty, radosti a vítězství.
Adventní věnec je holdem tomu, kdo je očekáván,
a kdo zároveň již přichází jako vítěz, jako král a osvoboditel: Ježíš Kristus. Rozlévající se světlo z hořících
svící vyjadřuje přicházejícího Krista, který rozptyluje
temnotu a strach. A tak přeji vám všem, aby doba
adventu byla pro vás dobou, kdy se odvážíte chytit
své temnoty a strachy za pačesy a kdy můžete zakusit
něco z té svobody, kterou nám Ježíš slíbil. Stejně jako
jsou svíce na adventním věnci čtyři a rozsvěcují se
postupně, tak se i my učme vnášet postupně stále
více světla do našich temnot a mějme trpělivost sami
se sebou i s druhými.
Betlémské světlo v Manětíně – 23. 12. 2018
v 18.00 hod (u vánočního stromku)
Také letos si můžete u vánočního stromku vyzvednout každoroční vánoční symbol míru a pokoje, tzv.
Betlémské světlo. Přijďte v neděli 23. 12. v 18 hod
večer. Budeme společně zpívat koledy a bude pro vás
připraveno i krátké vánoční slovo. Pak už si můžete
světlo přenést ve vlastních lucerničkách do svých
domovů.
Vánoční bohoslužby v Manětíně:
Půlnoční mše – 24. 12. 2018 ve 22.00 hod

2018

(kostel sv. Jana Křtitele)
Mše na Boží hod vánoční – 25. 12. 2018 v 8.00 hod
(kostel sv. Jana Křtitele)
Půlnoční mší na Štědrý den křesťané oslavují už
v předvečer Kristovo narození. Na tuto krásnou večerní slavnost jste zváni do kostela sv. Jana Křtitele.
Pokud byste vánoční atmosféry neměli dost, můžete
samozřejmě přijít následující den a oslavit spolu s námi
První svátek vánoční. Bohoslužby nejsou otevřeny jen
křesťanům, takže pokud jste nikdy na žádné nebyli
a zajímalo by vás, jak taková bohoslužba vypadá, stačí
prostě přijít, v tichosti se posadit a v klidu poslouchat.
Nemusíte se bát, že byste něco udělali špatně.
Komunita misionářů oblátů
Farní obvody Plasy a Manětín jsou již několik let ve
správě misionářů oblátů. Naše momentálně tříčlenná
komunita sídlí na faře v Plasích. Právním zástupcem
farnosti je Günther Ecklbauer z Lince, který byl několik
let misionářem v Pákistánu. Další dva obláti, Vlastimil
Kadlec z Příbrami a Petr Dombek z Hlučínska mají kromě farnosti na starost také rodiny a mládež. Nebojte
se nás kontaktovat!
Günther Ecklbauer OMI – 603 742 887 / gunther@
oblati.cz, Vlastimil Kadlec OMI – 733 755 901 / vlastimil@oblati.cz, Petr Dombek OMI – 605 395 695 /
dombek@oblati.cz
www.farnostplasy.cz / www.farnostmanetin.cz
Facebook: Farnost Plasy a Manětín
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Skautský oddíl Sagitta
Ondřej Fábera
Během listopadu se pár statečných vydalo na Svatomartinskou výpravu do Prahy. Putovali jsme cca
10 kilometrů pěšky po stopách české historie, navštívili jsme například výstavu Paměť národa u Stalina na Letné, viděli sídlo vlády ve Strakově akademii,
nejužší pražskou uličku, propletli se přes Karlův most
a svezli se lodí po Vltavě i pod jediným dochovaným
obloukem Juditina mostu v areálu křížovnického kláštera. A taky jsme na lodi dostali nanuka, což bylo teď
v zimním období minimálně srovnatelné s tou historií.
Pokračovali jsme kolem Tančícího domu a vedlejšího bývalého bydliště Václava Havla, kde jsme si řekli
něco o sledování Státní bezpečností, až na Vyšehrad.
Tam nás čekal skautský Svatomartinský lampionový
průvod s bílým koněm a výhledy na noční Prahu.
Domů jsme přijeli fakt pozdě v čase, kdy už většina
neskautů dávno spí. Druhý den jsme to naštěstí ve
škole a v práci stihli dospat i my J.
A co nás čeká v prosinci? Velkým svátkem pro nás
bude, že jsme byli v rámci oslavy třicátého výročí
Betlémského světla vybráni k jeho přepravě z Ra-

kouska do Čech. Proto
v sobotu 15. prosince
pojede na evropské
předání do katedrály
v Linci hned několik
zástupců našeho oddílu a letošní Betlémské
světlo na Manětínsku bude námi osobně dovezeno
z relativně velké dálky. V neděli 16. prosince vlakem
opět povezeme Betlémské světlo z Plzně do Žatce
k tamním skautům a dobře si ho uschováme do rabštejnského úložiště. V sobotu 22. prosince zahájíme
na manětínské faře oslavu skautských Vánoc, kterou
jako každý rok završí rozdávání Betlémského světla
na Manětínsku. V neděli 23. prosince večer si pro Betlémské světlo můžete přijít na manětínské náměstí
(18.00), do stvolenského kostela (19.00) a na Štědrý
den do rabštejnské Četnické stanice (10.00–12.00).
Těšíme se na setkání u Betlémského světla a přejeme
všem pokojné vánoční svátky!

Manětínský divadelní podzim 2018
Antonín Haidlmaier
Jménem prezidentů letošního Manětínského divadelního podzimu a za vydatné spolupráce ředitelky
prezidentské kanceláře si dovolujeme poděkovat za
spolupořádání Městu Manětín, našemu Kraji a zejména spoustě nadšených diváků, kteří vstřebávali po
3 dny výkony neméně nadšených herců při 6 představeních. Nelitoval nikdo, kdo navštívil kterékoli z nich.
Děti jistě byly zaujaty pohádkami, kdy princezny byly
skutečně krásné, dospělí a zkušení diváci pak ocenili
herecké výkony, které před jejich užaslé zraky předváděli účastníci nejen z našeho okresu. Spokojeni odcházeli určitě všichni šimpanzi i jejich antilopy. Těšíme
se už teď na další ročník, který bude už 28. v pořadí.
… Prezidenti přejí přečkání onoho mezidobí a též
spokojený nadcházející adventní čas.
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Z kultury, obchodu, sportu a další informace
Víceúčelové hřiště Manětín
Objednávky na tel. čísle 728 678 889.
Městská knihovna Manětín bude z důvodu čerpání dovolené od 18. 12. 2018 do 31. 12. 2018
uzavřena.
Český rybářský svaz MO Manětín oznamuje, že vánoční prodej ryb se bude konat v sobotu 22. 12. 2018 od 10.00 hod
na prostřední škarpě v Manětíně.
Městský úřad Manětín bude ve dnech
27. 12., 28. 12. a 31. 12. 2018 uzavřen, v úterý
8. 1. 2019 bude uzavřena kancelář č. 2.

na moderních strojích. Vysoké
finanční ohodnocení. Praxe
v oboru výhodou. Václav Štuksa, jednatel, tel. 777 697 356,
www.stuksa.cz
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.)
e-mail: jaromir.votypka@mariuspedersen.cz
Provozní doba:

Výkup kožek proběhne v Manětíně u městského
úřadu v sobotu 5. 1. 2019 od 14.00 hodin. Králičiny
10 Kč. Výkup zajišťuje firma Růžena Kubešová, tel.
415 749 562, mobil 723 763 418.
Papírnictví Jiřina Skluzáčková oznamuje, že v lednu 2019 bude ukončen prodej. Ráda bych popřála
všem zákazníkům krásné prožití Vánoc a v novém
roce hodně zdraví.

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.

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.
Pizzerie Manětín hledá pracovníka/pracovnici na
pozici pomocníka/pomocnice do kuchyně. Práce by
byla sjednána na DPP od 1/2019 a opakovala by se
v intervalu 1 × za 14 dní sobotu a neděli.
Na další informace se nebojte zeptat v pizzerii nebo
emailem eliska.bednarova94@seznam.cz
Hledáme truhláře pro výrobu nábytku.
Nabízíme stabilní pracovní kolektiv, zajímavou práci
při realizaci kompletních interiérů, vstřícné jednání. Velmi dobré podmínky v příjemném prostředí
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Nalezený pes v útulku města
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.

V současné době se město
Manětín stará o 1 nalezeného psa, který je umístěn
v areálu hospodářského
dvora. Případní zájemci se
mohou informovat u p. Poláčka, tel. 602 213 464.
Osoba, která do svého vlastnictví převezme některého z těchto psů, je podle OZV č. 2/2011, o místních
poplatcích, po dobu držení tohoto psa osvobozena
od poplatku ze psů.

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

2018
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Vánoční koncert v kostele sv. Jana Křtitele
Jana Bláhová
Kruh přátel hudby při Městu Manětín pořádá v sobotu 22. prosince 2018 od 15.00 hodin v kostele
sv. Jana Křtitele v Manětíně vánoční koncert, na
kterém vystoupí
ŽIHELSKÝ PĚVECKÝ SMÍŠENÝ SBOR
Žihelský pěvecký smíšený sbor byl založen v roce

2009. V současné době má 45 členů včetně muzikantů.
Za svého trvání uspořádal více než 130 koncertů.
Program: vánoční zpěvy a koledy, atd.
Vstupné: 150 Kč, děti 20 Kč, důchodci 90 Kč.

Pozvání do Rabštejna nad Střelou
II. ročník „MAMINKO A TATÍNKU PŮJDEM SPOLU DO BETLÉMA?“
Klára Vaňáková
Ve dnech od 25. 12. 2018 až do 1. 1. 2019
zve římskokatolická farnost Manětín
k návštěvě betléma v kostele P. Marie
Sedmibolestné v Rabštejně nad Střelou.
Kostel bude otevřen v těchto dnech
od 10.00 hod a zavírat se bude kolem
20.00 hod Vánoční atmosféru umocní
koledy, rozsvícené stromečky, ale i dárky,

které budou připraveny pro malé i větší
návštěvníky.
V sobotu 29. 12. 2018 od 14.00 hod proběhne neformální odpoledne v duchu
vánočních tradic. Krájení jablíček, pouštění ořechových lodiček a malování tradičních perníčků.
Budeme se na vás těšit!

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. Za všechny zaslané příspěvky děkujeme.
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.

12

MANĚTÍNSKÝ ZPRAVODAJ

prosinec

