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VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ, VÁŽENÍ RODIČE, MILÉ DĚTI,
Pavla Cimlerová, ředitelka Zš Manětín
dovolte mi, abych na začátku prázdnin zhodnotila
uplynulý školní rok. Naše škola se současným počtem 151 žáků patří v porovnání s jinými městskými
školami k menším školám. Přesto jsou naši žáci
rovnocennou konkurencí těchto žáků. Dosahují velmi
dobrých výsledků u přijímacích řízení na střední školy, na okresních i krajských olympiádách a soutěžích,
jak vědomostních, tak sportovních.
Vzhledem k mimořádnému opatření Ministerstva
zdravotnictví k ochraně obyvatelstva v souvislosti
s koronavirem a onemocněním COVID-19 byla od
11. 3. 2020 zakázána osobní přítomnost žáků při
vzdělávání, škola byla uzavřena a výuka probíhala
jen distanční formou. Přesto jsme do té doby stihli
pro žáky zorganizovat různé exkurze, výlety, přednášky, besedy, kulturní a sportovní akce. Namátkou
zmíním zimní pobyt na horách, projekt „Edison“,
projekt „Start In“ – projekt s Národním technickým
muzeem v Praze, projekt „Finančně gramotná škola“,
kurz plavání pro žáky 2.–5. ročníku. Při některých
akcích máme možnost porovnat chování našich
žáků s chováním žáků z jiných škol. Ráda konstatuji,
že naši žáci se chovají velmi slušně a můžeme na
ně být hrdi.
Žáci se mohli začít postupně vracet do školních lavic
v měsíci květnu. Od 11. 5. byla povolena ve škole
osobní přítomnost žáků vycházejících ročníků za
účelem přípravy na přijímací zkoušky. Tuto možnost
využilo 12 žáků ze 13, kteří měli podanou přihlášku
na střední školu s maturitou. Od 25. 5. byla povolena
přítomnost žáků 1. stupně formou školních skupin
s maximálním počtem 15 žáků ve skupině bez možnosti prolínání skupin. Od 8. 6. byla povolena přítomnost ostatních žáků 2. stupně formou konzultací.
I zde se jednalo o maximálně 15členné skupiny. Ve
všech případech se jednalo o dobrovolnou účast
s nutností dodržovat zpřísněná hygienická opatření.

Letošní školní rok byl pro žáky ukončen 26. 6. 2020.
V tento den si žáci 1.–8. ročníku převzali vysvědčení
ve škole, pro žáky 9. ročníku zorganizoval Státní
zámek Manětín slavnostní předávání vysvědčení ve
svých prostorách, za což jim patří náš velký dík. Na
dny 29. a 30. 6. 2020 bylo vyhlášeno z technických
důvodů ředitelské volno, aby mohla včas začít 2. etapa rekonstrukce sociálního zařízení školy. Děkuji
vedení města za realizaci této rekonstrukce a též
za veškerou podporu, kterou nám během celého
školního roku poskytovalo.
Žáci, kteří byli úspěšní v soutěžích nebo se významnou měrou podíleli na organizaci některých
školních akcí, byli oceněni pochvalou třídní učitelky
nebo ředitelky školy a současně, pokud se jednalo
o žáky 9. ročníku, jim byla předána odměna ve formě poukázky na nákup knih. Společnou fotografii
oceněných žáků 9. ročníku (Barbora Valešová, Nela

Steidlová, Jindřiška Pirnerová, Jan Maršán) naleznete na titulní stránce.
Letos naši školu opouští celkem 20 žáků, kteří splnili
povinnou školní docházku. Všem přeji mnoho štěstí
a úspěchů na středních školách a v dalším životě.
V novém školním roce bychom měli přivítat 13 prvňáčků a několik nových žáků z Nečtin a z Bezvěrova. Nový školní rok bychom měli zahájit s počtem
154 žáků.

Děkuji všem pedagogickým i nepedagogickým pracovníkům za práci, kterou odvedli v uplynulém školním roce, který byl hlavně v závěru velmi náročný.
Vám i Vašim dětem přeji co nejkrásnější prázdniny a dovolené plné pohody a odpočinku. A v úterý
1. září 2020, kdy začíná nový školní rok, se těším
na shledanou!

VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ,
Věra Janouškovcová, místostarostka města
dovolte, abych vás všechny pozdravila na začátku
letních prázdnin a v období začínajících dovolených. Řada z vás se jistě chystá po dlouhé koronavirové pauze navštívit zajímavá místa naší země
nebo cestovat do zahraničí. Proto vám přeji, abyste
se z cest vraceli vždy v pořádku a zdrávi. Také naše
město očekává příliv turistů, kteří každoročně ve
velkém počtu navštíví nejen Manětín a Rabštejn,
ale i další místa našeho okolí. Proto buďte obezřetní a dodržujte všechna hygienická opatření.
Koronavirová pandemie způsobila úbytek svatebních obřadů, kterých je letos mnohem méně oproti
minulým letům. Z důvodu karantény byly po dohodě s lékaři zrušeny i tradiční „letní slavnosti“
20. 6. 2020. Vítání nových občánků, které probíhalo
vždy v červnu, bylo přesunuto na 18. 9. 2020.
Od 1. 7. 2020 došlo ke změně Integrované dopravy
Plzeňského kraje. Autobusy v barvách Plzeňského
kraje vyjely poprvé v neděli 14. 6. 2020 po celém
Plzeňském kraji podle nových jízdních řádů. Novým
dopravcem je ARRIVA Střední Čechy, která zajišťuje
90 % autobusových linek na území našeho kraje.
Od 1 .6. 2020 je každý den od 9.00 do 16.00 hod.
otevřeno Infocentrum v nových prostorách v čp.
92 na náměstí. Zde bude od 7. 7. do konce července instalována výstava starých a nových fotografií vybraných obcí okresu Plzeň-sever s názvem
„Proměny severního Plzeňska“. Autoři nových
fotografií jsou členové Fotoklubu Plasy. Výstava
bude doplněna řezbářskými pracemi paní Věry
Sidorjakové. Také připomínám, že město Manětín
vyhlásilo soutěž pro všechny amatérské fotografy
na téma „Zákoutí našeho města“ (podrobnosti
najdete v další části Zpravodaje a na webových
stránkách města).
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Stále pokračuje výstavba ČOV a kanalizace, která
s sebou přináší mnoho omezení i problémů pro
občany. Proto bych všem našim občanům chtěla
poděkovat za trpělivost a shovívavost.
Na závěr mi dovolte popřát všem nádhernou dovolenou, dětem hezké prázdniny a pedagogickému
sboru ZŠ i MŠ načerpání sil a energie do další
náročné práce v novém školním roce.
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USNESENÍ Z 16. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA MANĚTÍN – 24. 6. 2020
Eva Vaňková
Zastupitelstvo města bere na vědomí:
46/20 – zprávu o činnosti starosty od posledního zasedání zastupitelstva města, která je přílohou
č. 1 tohoto usnesení.
Zastupitelstvo města schvaluje:
47/20 – program 16. zasedání ZM.
48/20 – zapisovatelkou jednání paní Evu Vaňkovou.
49/20 – ověřovateli zápisu pana Jana Fencla a pana
Miloslava Brože.
50/20 – rozpočtové opatření č. 3, které je přílohou č.
2 tohoto usnesení.
51/20 – celoroční hospodaření města a závěrečný účet
města za rok 2019 včetně zprávy Krajského úřadu Plzeňského kraje, odboru ekonomického, oddělení přezkoumávání hospodaření obcí a kontroly o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2019 bez výhrad.
52/20 – účetní závěrku města za účetní období 2019.
53/20 – zastupitelstvo schvaluje doporučení finančního výboru dle bodu 3 zápisu finančního výboru ze
dne 18. 5. 2020. U všech vozidel města budou v knize
jízd vedeny tyto údaje: datum, místa odjezdu i příjezdu,
časy odjezdu i příjezdu, účel jízdy, stav počitadla, jméno
a podpis řidiče, bezpečnostní přestávky.
54/20 – záměr prodeje pozemku parc. č. 19/1 o výměře
1 626 m2 v k. ú. Vysočany u Manětína.
55/20 – prodej pozemku parc. č. st. 72 o výměře 9 m2,
jehož součástí je stavba technického vybavení v k. ú.
Stvolny za cenu 40 000 Kč, firmě ČEZ Distribuce, a. s.,
IČ 24729035, zapsané v obchodním rejstříku vedeném
u Krajského soudu v Ústí nad Labem, pod sp. zn. B 2145.
56/20 – prodej pozemku parc. č. 1854 o výměře 8 m2
a pozemku parc. č. 42/11 o výměře 27 m2 v k. ú. Manětín za cenu 50 Kč/m2 paní E. N.
57/20 – prodej pozemku parc. č. st. 117/2 o výměře 27
m2 v k. ú. Rabštejn n. S. za cenu 200 Kč/m2 panu P. B.
58/20 – směnu pozemků p. č. 731/1 o výměře 230 m2
(bez dílu „c“ o výměře 0,32 m2) a pozemku p. č. 1759/15
o výměře 44 m2, oba v k. ú. Manětín, dle geometrického
plánu č. 714-90/2019 ve vlastnictví města Manětín za
cenu stanovenou dohodou stran ve výši 5 000 Kč za
pozemky ve vlastnictví paní V. H., Plzeň, p. č. 1730/3
o výměře 64 m2 a díl „b“ oddělený od pozemku p. č.
1729/1 o výměře 210 m2, oba v k. ú. Manětín, dle geometrického plánu č. 714-90/2019 za cenu stanovenou
dohodou stran ve výši 5 000 Kč.
59/20 – Smlouvu o zřízení věcného břemene služebnosti č. IV-12-0012984/VB/001 s ČEZ Distribuce a. s.,
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IČ 24729035, která je přílohou tohoto usnesení č. 3,
a pověřuje starostu města jejím podpisem.
60/20 – Smlouvu o zřízení věcného břemene služebnosti č. IV-12-0004367/VB/002 s ČEZ Distribuce a. s.,
IČ 24729035, která je přílohou tohoto usnesení č. 4,
a pověřuje starostu města jejím podpisem.
61/20 – změny ve vymezení rozsahu předmětu díla
„Manětín – ČOV a kanalizace“ blíže specifikované
a odůvodněné v jednotlivých změnových listech č. 1–10.
62/20 – dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne
29. 3. 2019, jejímž předmětem je realizace stavebních
prací na veřejné zakázce „Manětín – ČOV a kanalizace“, který je přílohou tohoto usnesení č. 5, a pověřuje
starostu města jeho podpisem.
63/20 – přijetí dotace ve výši 4 300 000 Kč z dotačního
titulu Dotační program vodohospodářské infrastruktury
2020.
64/20 – přijetí dotace ve výši 120 000 Kč z dotačního
titulu Obnova původního řešení nemovitostí a drobných
staveb na území památkových rezervací a zón 2020.
65/20 – přijetí dotace ve výši 1 600 000 Kč z dotačního
titulu Významné investice do sportovišť Plzeňského
kraje 2020.
66/20 – přijetí dotace ve výši 30 000 Kč z dotačního
titulu Podpora činnosti informačních center na území
Plzeňského kraje pro rok 2020.
67/20 – přijetí dotace ve výši 350 000 Kč z dotačního
titulu PSOV PK 2020 – Projekty obcí.
68/20 – smlouvu o dílo s firmou Vlastimil Soukup, tesařské a pokrývačské práce, IČ 69934215, na dodávku a montáž nové kompletní skladby střechy na čp.
96 v Manětíně, která je přílohou tohoto usnesení č. 6,
a pověřuje starostu města jejím podpisem.
69/20 – zařazení správního území obce Manětín do
územní působnosti MAS Vladař na období 2021–2027.
70/20 – Veřejnoprávní smlouvu s Manětínsko-nečtinským mikroregionem, IČ 71202960, o poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu města, která je přílohou
tohoto usnesení č. 7. a pověřuje starostu města jejím
podpisem.
Zastupitelstvo města volí:
71/20 – členem kontrolního výboru pana Miloslava
Brože.
Zastupitelstvo města ruší:
72/20 – usnesení č. 33/20 ze dne 20. 5. 2020.
Příští zasedání zastupitelstva se bude konat
29. července 2020 v kulturním domě v Manětíně.
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MANĚTÍN ČOV A KANALIZACE
Petr Severa
V následujících dnech a týdnech dojde na území
města, v rámci stavby splaškové kanalizace, k úplným nebo částečným uzavírkám. Uzavírky byly řádně povoleny MěÚ Kralovice a o řízení byli občané
informování veřejnou vyhláškou. Dopravní značení
zajišťuje stavební firma Stavmonta spol. s r.o. Na
objízdné trase v Manětíně bude docházet k většímu pohybu aut a tím i zvýšené prašnosti. Dopad
negativních vlivů budeme spolu se zhotovitelskou
firmou co nejvíce minimalizovat. Ne vždy se nám
to daří a není v našich silách reagovat na některé
stížnosti okamžitě, proto vás žádáme o trpělivost
a shovívavost po dobu výstavby kanalizace a ČOV.
Termín prací na výstavbě kanalizace a s tím související uzavírky je od 29. 6. 2020 do 15. 11. 2020.
– úseky uzavřené úplně
1) silnice II/201 (etapa 1) v úseku od domu č. p.
188 k domu č. p. 134 (směr do centra) v termínu
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29. 6. 2020–1. 9. 2020 (od mostu u čerpací stanice
až k vjezdu k lékařskému domu)
2) silnice II/201 (etapa 2) v úseku od domu č. p. 124
ke křižovatce se silnicí II/205 v termínu 3. 8. 2020 –
15. 9. 2020 (od pneuservisu ke křižovatce na Stvolny)
– úseky uzavřené částečně (bude řízeno mobilním
světelným signalizačním zařízením, objížďka se nenařizuje)
1) silnice III/201 46 (pracovní etapy I + II) v úseku od
domu č. p. 196 k domu č. p. 178 (směr Brdo) v termínu
3. 8. 2020–13. 10. 2020 (od mostu u čerpací stanice
směrem na Brdo)
2) část silnice II/201 (pracovní etapy III, IV, V) v úseku
od domu č. p. 248 k domu č. p. 204 (směr Nečtiny)
v termínu 1. 9. 2020–15. 11. 2020 (od služebny policie
ČR směrem na Nečtiny)
– v případě úplné uzavírky je nařízena objížďka:
1) pro osobní automobily a autobusy veřejné linkové
osobní dopravy: místní komunikace v městě Manětín
– obousměrná trasa vyznačená dopravním znače-
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ním, došlo k přesunu zastávky autobusů z prostorů
uzavírky na plochu před kulturní dům, resp. před č.
p. 264, kde bude vybudováno provizorní nástupiště
na pozemku parc. č. 1490/1 v k. ú. Manětín.
2) pro nákladní automobily: silnice II/201 (Manětín
– Nečtiny), II/193 (Nečtiny – Úněšov), I/20 (Úněšov
– Nová Hospoda), II/205 (Nová Hospoda – Nekmíř
– Loza – Dražeň – Vladměřice), II/201 (Vladměřice
– Manětín), objížďka je obousměrná, bez omezení.
Harmonogram prací se může v průběhu výstavby
nepatrně měnit. O změnách a dalších postupech

a omezeních Vás budeme v dostatečném předstihu
informovat pomocí manětínského zpravodaje,na internetových stránkách města, 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 apod. Další informace Vám podá
Josef Burda (místostarosta města) tel. 606 683 687
nebo Petr Severa tel. 724 147 642.

CESTAMI SKLÁŘSKÝCH RODŮ GLASERŮ
Václav Jirsa
Jméno Glaser, tedy Sklář či Sklenář nemusí být zrovna označením profese, ale pravděpodobně bude
označením rodin šumavských sklářů pocházejících
z okolí Kašperských Hor. Skláři z rodiny Glaserů podnikali i v Praze už ve 14. století. Jedním z prvních
známých sklářů či sklenářů známých na Šumavě
jménem byl Konrád Kadolt či Konrád Glaser. Poprvé
jej nacházíme v roce 1348 v pražských městských
knihách. Tehdy údajně přišel „Conradusglaser de
Neyer“ (z Nýrska) do Prahy a byl přijat za měšťana
Starého Města.
Na Šumavu přišli první skláři pravděpodobně z Bavorska, kde je několik skláren doloženo již ve 13. století. Patří mezi ně například i obec Engelshütt, která
je vzdušnou čarou vzdálena jen 11 km od Nýrska
a vedla tudy obchodní stezka. Je tedy možné, že i na
české straně Šumavy byly první sklárny již koncem
13. století.
Jaký výrobní program měly nejstarší sklárny, nelze
přesně doložit, ale je pravděpodobné, že ve velké
míře se tam vyráběly především pateříky – korálky.
(Ve střední Evropě se kolem poloviny 14. století začala prosazovat motlitba s růžencem. Růženec byl
tehdy nazýván „páteř“ podle prvních slov latinského
Otčenáše, korálkům se říkalo „pateříky“.)
Je zajímavé, že s pateříky se nesetkáváme v našich
nejbližších regionálních sklárnách, ačkoliv manětínskem rovněž procházela zemská obchodní stezka do
Bavorska. Evropským centrem výroby skleněných
pateříků v předhusitské době byla prostě Šumava.
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Glaserové dorazili i do našeho kraje.
U Vojtěšína (patří k obci Úněšov) byla kdysi Melchiorova sklářská huť. Jejím nájemcem bývala sklářská
rodina Glaserů. V této huti byli zaměstnáni pouze
bavorští skláři, kteří vyráběli ploché sklo tzv. „francouzským způsobem“ tj. litím a válcováním na stole.
Po smrti nájemce skláře Jana Arthmana (1758) činnost huti zanikla. Na místě huti je rekreační středisko.
Příjmení „Glaser“ nám může připomenout i sklárny
na chyšském panství rodiny Lažanských. Tam skláři Jakub Glaser a Abraham Kupfer (tehdy vlastnili
13 skláren) založili v masivu Jesenické pahorkatiny
nové sklárny roku 1825.
Cesta sklářů Graserů, jak už naznačuje Melchiorova
huť, tedy vedla pravděpodobně z velké dálky – zřejmě
ze Šumavy, respektive z Bavorska.
Preitensteinskou huť si v letech 1836–1852 pronajímá
sklář Hermann Glasser.
V roce 1829 novodvorští skláři usilovali o založení podpůrného spolku pro nemocné skláře, vdovy
a sirotky. Ale gubernium jejich návrh ignorovalo (gubernium byl zemský správní úřad, zřízený v Čechách
v roce 1763, zanikl v r. 1848). Novodvorská sklárna
vyráběla tabulové sklo,později foukané sklo (ozdobné
lampy, pivní sklenice, kávové servisy aj.)
Provoz sklárny u Nového Dvora byl zastaven r. 1892,
kdy se již nevyplácelo topení dřívím ve sklářských
pecích. Pracovali tam i členové rodin Rücklů a snad
i Kavalierů; rodiny sklářů žily v malé sklářské osadě
poblíž huti.

MANĚTÍNSKÝ ZPRAVODAJ

5

Sklárna v Tisu vyráběla duté sklo pravděpodobně
až do r. 1911.
Po vyhasnutí skláren někteří skláři Rücklové putovali
dál. Potkáváme se s nimi například ve sklárně Kamenný Pahorek u Košťan na Teplicku. Tamnější sklárnu
měli pronajatou bratranci Jan a Hynek Rücklové,
u kterých byl později ubytován také zbytek rodiny
Rücklů z Preitensteina po roce 1896.

V nedalekém Svoru ve sklárně pracovali i Rücklové
z Tisu (či Nového Dvora?); snad tam přišli po zastavení skláren hrabat Lažanských okolo roku 1892.
Někteří skláři zůstali na panství Lažanských a živili
se jinak. Rodiny, včetně Rücklů byly tehdy velmi početné. Tak napočítáme i 9 dětí Františky Rücklové.

MĚSTSKÁ KNIHOVNA MANĚTÍN
Alena Fišerová
„Karanténa“ pro knihy je zrušena a provoz v knihovně se
vrací k běžnému režimu. Moc děkujeme všem našim
čtenářům za trpělivost a dodržování pravidel.
Soutěž se ZOO Plzeň pro děti: Další ročník soutěže
odstartoval 1. 3. 2020. Podmínky jsou zcela stejné a jednoduché jako v minulém ročníku. Neváhejte a přijďte
s námi soutěžit.
V knihovně najdete nejen hezké knihy o přírodě, ale
také společenské hry.
Knihovnička pro seniory: Čtete rádi? Rádi si povídáte?
Potřebujete procvičit paměť? Zajímá Vás dění v kultuře,
sportu, umění? Máte volný čas a chcete se sejít s podobně založenými lidmi? Právě pro Vás chceme vytvořit
„knihovničku pro seniory“. Chceme Vám nabídnout
své služby pravidelně každý poslední čtvrtek v měsíci
13.30–14.30 hodin. O prázdninách bude 27. 8. 2020.
Témata, která Vás budou zajímat, můžeme zařadit do
programů následných setkání.
Upozornění: Knihovna bude od 20. července do 14. srpna 2020 uzavřena.
Přijďte si včas vypůjčit knihy na léto. Výpůjčky Vám
budou o tuto dobu automaticky prodlouženy.
Zveme do naší knihovny širokou veřejnost hlavně z řad
chatařů a chalupářů. Přijďte se podívat, jaké knihy tu
máme pro naše čtenáře k dispozici. Není nic jednoduššího, než se stát naším čtenářem.
Další informace o knihovně a aktuality najdete na adrese: https://manetin.knihovna.cz/
Nebojte se přijít do knihovny 
Nové knihy v MěK Manětín (výběr)
pro dospělé:
Louise Pennyová – Břicho nestvůry
Halina Pawlowská – Čmelák
Robert Šlachta – Robert Šlachta: třicet let pod přísahou
Colleen Hooverová – Pravda, nebo lež
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pro děti:
Andrzej Sapkowski – Zaklínač IV.
Jiří Poborák – Vločka, dcera Jogiho
Michaela Vetešková
– Jak maminka vyprávěla o 20. století
Martina Bobková – Nesmrtelný zádrhel
Další novinky najdete v našem on-line katalogu:
https://katalog.manetin.cz/
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KINO SOKOL
Tomislav Štika
Po vynucené pauze
obnovuje manětínské kino svou činnost. Začínáme pod
širým nebem na plovárně letní komedií Přes prsty režiséra Petra Kolečka (mimo jiné autora scénáře Okresního přeboru).
V srpnu je na programu hvězdně obsazený americký
oscarový film Q. Tarantina Tenkrát v Hollywoodu. Na
víkend 7.–8. srpna připravujeme filmový minifestival
– podrobnosti o něm naleznete přímo v programu
manětínské plovárny na poslední straně zpravodaje.
Sobota, 11. 7. 2020, 21.30 hod
PŘES PRSTY (komedie, Česko, 2019)
Režie: P. Kolečko
Hrají: Petra Hřebíčková, Jiří Langmajer, Denisa Nesvačilová, Vojtěch Dyk, Jakub Prachař, Zdena Hadrbolcová, Marek Taclík, Leoš Noha, Igor Chmela
Příběh filmu Přes prsty se odehrává na beach volejbalových hřištích,
ale nejen na nich.
Linda (Petra Hřebíčková) a Pavla (Denisa Nesvačilová) jsou
parťačky, které obětují beach volejbalu
všechno. Tedy skoro všechno. Mladší
Pavle tak trochu za-

čínají tikat biologické hodiny a s přítelem Hynkem
(Vojta Dyk) chce co nejdříve otěhotnět. To starší
svobodná a bezdětná Linda nechápe. Zvlášť, když
se jim podařilo kvalifikovat na mistrovství Evropy…
Všechno ale stejně nakonec zamotá svérázný správce hřiště se zajímavou minulostí Jíra (Jiří Langmajer).
Sobota, 15. 8. 2020, 21.30 hod
TENKRÁT V HOLLYWOODU (drama, komedie, USA,
2019)
Režie: Q. Tarantino
Hrají: Leonardo DiCaprio, Brad Pitt, Margot
Robbie, Emile Hirsch
V devátém filmu kultovního režiséra Quentina
Tarantina se televizní
herec (Leonardo DiCaprio) a jeho dlouholetý
kaskadér (Brad Pitt)
rozhodnou prosadit se
u filmu na konci zlaté
éry Hollywoodu – v roce
1969 v Los Angeles.
Vstupné na všechna představení je dobrovolné.
V případě deště se projekce nekoná!
Průběžně aktualizovaný program naleznete na webových stránkách: www.manetin.cz/mesto/kino

UMĚLECKÝ VEČER KRUHU PŘÁTEL HUDBY PŘI MĚSTU MANĚTÍN
Sobota 18. července od 19.00 hodin
zámecký sál

Trio vystoupí s programem
„Kouzlo opery, operety a muzikálu.“

Jana Ryklová – zpěv
Alexander Shonert – housle
Natália Shonert – klavír

Program:
W. A. Mozart, B. Smetana,
G. Verdi, G. Puccini, G. Rossini,
G. Gershwin, J. Offenbach,
F. Lehár, A. L. Webber a další

TRIO DI PRAGA

Alexander Shonert – geniální kumštýř Bohem nadaný opět v Manětíně.
Tentokrát skvělé housle s klavírem
obohatí zpěvem Jana Ryklová.
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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 online v sekci Anketa pro veřejnost. V případě, že nemáte
možnost vyplnit anketu takto, bude k dispozici v tištěné
podobě v chodbě Městského úřadu Manětín, kde ji také
pak bude možné vyplněnou vhodit do schránky.

FOTOGRAFICKÁ SOUTĚŽ
Město Manětín vyhlašuje fotografickou soutěž s názvem

„Zákoutí našeho města“

Zájemci mohou zasílat své fotografie na email soutez.manetin@seznam.cz nejpozději do 16. 8. 2020.
Soutěž se vyhlašuje pro 2 kategorie (mládež do 18 let a dospělý nad 18 let). Podmínkou pro účast v soutěži
je zaslání 10 ks fotografií, a to 5 fotografií Manětína a 5 fotografií z jedné z dalších městských částí našeho
města (Brdo, Česká Doubravice, Hrádek, Kotaneč, Lipí, Luková, Mezí, Rabštejn, Radějov, Stvolny, Újezd,
Vladměřice, Vysočany, Zhořec), nebo 10 fotografií ze dvou městských částí.
Vyhodnocení fotografií proběhne 24. 8. 2020 nezávislou odbornou komisí. Vítězné fotografie budou
vystaveny v měsíci září 2020 v Infocentru Manětín a vítězové budou oceněni drobnými dárky. Očekáváme
od Vás snímky zajímavých, skrytých a nevšedních zákoutí našeho města včetně jeho městských částí.
Podrobné informace naleznete v Pravidlech soutěže na webových stránkách města Manětína.
Případné dotazy na zasílejte na email: soutez.manetin@seznam.cz.

LETNÍ KONCERTY KRALOVICKO 2020
4. 7. 2020, 18.00 h – S hudbou za památkami – Klavírní trio
Mariánská Týnice, muzeum
11. 7. 2020, 18 h – S hudbou za památkami – Jakub Kydlíček sola musica
kaple jména Panny Marie, Mladotice
25. 7. 2020, 18.00 h – Radost v baroku – Ensemble Inégal
kostel sv. Mikuláše, Potvorov
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Sobota 15. 8. 2020
zámecký park
14.00–18.30

malá muzika Nauše Pepíka
Od 20.00 hodin
Michal Tučný revival Plzeň
Občerstvení zajištěno
Společné vstupné 250 Kč
Předprodej zámek Manětín

Sobota 15. 8. 2020 zámecký park
14.00–18.30
malá muzika Nauše Pepíka
Od 20 hodin Michal Tučný revival Plzeň
Občerstvení zajištěno
Společné vstupné 250 Kč
Předprodej zámek Manětín

Muzeum a galerie severního Plzeňska

Mariánská Týnice

SAL N

2020

kresba | malba | fotograﬁe | socha | keramika | dřevořezba | umělecké řemesko

‘

24. června

16. srpna

DALMA BARANAY · PAVEL BENÝŠEK · JOACHYM BERUSCHKA · LUDĚK BOUCHNER ·
ALICE DANIELOVSKÁ · JAN ECKERT · LUBOMÍR FIALA · JAROSLAV FRANK · JIŘÍ FRYČ ·
KAREL HAJNÝ · PETR HARTMAN · JIŘINA HEPOVÁ · JINDŘICH HOFFMAN ·
MIROSLAV HORÁK · STANISLAVA HORVÁTHOVÁ · VÁCLAV HVĚZDA · MARIE JANEČKOVÁ ·
ANEŽKA JÍLKOVÁ · JANA KAPSOVÁ · OLDŘICH KARBAN · PETR GODZZ KAREL ·
MILOSLAVA KARLOVÁ · BEDŘICH KOCMAN · RENÁTA KOCMANOVÁ · IVO KORNATOVSKÝ ·
JINDŘICH KOVAŘÍK · PAVEL KUNEŠ · SILVIA KATKA LEŠIKAROVÁ · MILOSLAV MICHALEC ·
ZUZANA MIKO · VÁCLAV MINAŘÍK · LUDĚK MÍŠEK · PAVEL MUTINSKÝ · PETR PALMA ·
JANA PEŠIČKOVÁ · VÁCLAV PODESTÁT · ALICE POKORNÁ · NADĚŽDA POTŮČKOVÁ ·
DANA RAUNEROVÁ · JINDŘICH RICHTER · VĚRA SIDORJAKOVÁ · KATEŘINA SLÍPKOVÁ ·
JAROSLAV STEINER · ZDENĚK STRUHOVSKÝ · JAKUB SÝKORA · LUCIE ŠROUBKOVÁ ·
JAROSLAV ŠTĚTKA · KAREL ŠVUGER · ANNA URBANOVÁ · JAROMÍR VALTA ·
ZITA VÁŇOVÁ · JIŘÍ ZENK ·

otevřeno: úterý – neděle I 9 – 18 hodin
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Z KULTURY, OBCHODU, SPORTU A DALŠÍ INFORMACE
Víceúčelové hřiště Manětín
Objednávky na tel. čísle 728 678 889.
POVED s.r.o. Plzeň
Na webových stránkách města jsou uveřejněny souhrnné informace a vysvětlení pro občany k novému tarifu
IDPK, který začne platit od 1. 7. 2020: Akční předplatné
i jedna jízdenka po kraji. Naleznete tam odpovědi na
nejčastější otázky, týkající se nové autobusové dopravy,
ceny jízdného i jednotlivé jízdenky.
Veškeré novinky a aktuální informace naleznete na
webu www.idpk.cz a sociálních sítích Facebook a Instagram IDPK.cz.
Městský úřad Manětín
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 ve sběrných dvorech samostatně. Nepatří do
nich ani těžké nebo toxické kovy, jakou jsou olovo či
rtuť.
7. ročník ZHOŘECKÉ SEDMIČKY
SDH Zhořec zve všechny příznivce sportu na přespolní běh ZHOŘECKOU SEDMIČKU, která se koná
1. srpna 2020 od 9.00 hodin ve Zhořci. V letošním roce
bude připravena také trať pro seniory a pro děti. Po
závodě zahrají od 12.30 hod. HELIGONKÁŘI Aleše Rusňáka. Všechny srdečně zveme, občerstvení je zajištěno.
WORKSHIP 2020 se nekoná!
Vážení obyvatelé Manětína a okolí, bohužel Vám
musíme oznámit, že letošní ročník dobrovolnické
brigády Workship se nekoná. K tomuto rozhodnutí
jsme dospěli po dlouhém rozvažovaní, při kterém
jsme brali ohled zejména na rizika spojená se setkáváním lidí z různých míst a věkových skupin. Věříme, že se s Vámi budeme opět moci setkat napřesrok. Přejeme Vám všem pevné zdraví a klidné léto.
Přípravný tým Workshipu.
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Výkup kožek proběhne v Manětíně u městského úřadu v sobotu 4. 7. a 1. 8. 2020 od 14.00 hodin. Králičiny 10 Kč. Výkup zajišťuje firma Růžena Kubešová,
tel. 415 749 562, 723 763 418.
Pizzerie Na Náměstí Manětín hledá:
brigárník/ce na DoPP na točení zmrzliny v červenci
a srpnu, prac. doba 11–19 hod, odměna 100 Kč/hod.
Dále hledáme kuchař/ka na HPP od poloviny září –
krátký, dlouhý týden, nástupní plat 17 000 Kč (zaučení
možné během srpna). Bližší informace v Pizzerii.
Prodám zánovní béžovou sedačku, délka 160 cm. Po
velké slevě za 1 500 Kč. Tel. 723 686 118.
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: 3. 8., 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
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)

MANĚTÍNSKÝ ZPRAVODAJ
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• práce bagrem o hmotnosti 3 tuny,
hydraulická svahovka, kátrováni zeminy.
Telefon: 737 815 229
Email: Macek.ml-osz@email.cz
Střední lesnická škola Žlutice
školní polesí Chlumská hora
nabízí vyrobené palivové dřevo:
jehličnaté 450 Kč / 1 prostorový metr. Ceny jsou uvedeny včetně DPH. Kontakt: 723 175 333; 602 962 101
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:		
8.00–12.00 hod
Středa: 			
14.00–19.00 hod
Sobota:			
8.00–12.00 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 – objednat kontejner a nechat vyvézt TS Města Manětín
nebo si zajistit vlastní odstranění rovnou na skládku.
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

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
červenci:
Václav Jirsa (80 let)
Manětín, Václav Pavlovský (89 let) Stvolny,
Josef Karásek (83 let) Újezd, Marie Sudová (70 let)
Stvolny, Ladislav Dobrý (75 let) Lipí, Josef Churavý
(80 let) Manětín, Vilém Schafranek (83 let) Manětín.

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)

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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ST. JOHNNY

KONCERT

Pátek, 26. června 19.00
Kapela hrající blues, R’n’R a boogie. Syrový pěvecký projev,
texty ze života a energická rytmika tvoří vysoce chytlavou směs.

KOONDA HOLAA

KONCERT

CIRKOUSÍČEK

DIVADLO

Sobota, 27. června 19.00
Desperát s kytarou a nomád s temným hlasem, který s vámi
jako améba propluje všemi možnými hudebními žánry.

Neděle 28.6.2020 15.00
Divadélko Nána. Ať každý si svobodně žije, jak touží,
je jaký je a koho chce miluje.

POITÍN

KONCERT

Pátek, 3. července 19.00
Folk-world-irish-celtic music z Plzně. Repertoárem jsou převážně lidové
tance a písně z Irska, Skotska a Anglie. Jig, reel, hornpipe a polka.

ANIMANIE

WORKSHOP

INDIÁNSKÉ POHÁDKY
A MÝTY

Neděle, 19. července 15.00
Ondřej Bednář: Sedm moudrých a půvabných příběhů tří
severoamerických indiánských kmenů – Abenakiů, Arapahů a Aleutů.
Staré mýty vyprávějí o stvoření světa a o prvních lidech,
zemědělcích a lovcích, kteří uměli mluvit s přírodou
a vyjednávali s ní základní pravidla, podle nichž má člověk žít.

TEEPEE

KONCERT

Pátek, 24. července 19.00
Dreampopové duo teepee je definováno zasněným spojením vokálů,
akustickou kytarou zpěváka Masona a křehkými tóny elektrické kytary,
které obstarává zpívající kytaristka Tereza.

TELEFON ROCK

KONCERT

Sobota, 25. července 19.00
S bigbítem na věčné časy a nikdy bačkory! Klasický rock - několikátá
reinkarnace kapely dlouhodobě působící na podiích nejen plzeňského kraje.

MEDVĚDÍ POHÁDKY

DIVADLO

Neděle, 26. července 15.00
Loutkové divadelní představení.
Tři medvědí pohádky. Jak se vychovávají malí medvědi. Jak medvěda
Barnabáše rozbolela záda. Jak medvěd Ťapák našel štěstí.

Neděle, 5. července 13.00
Dílna Animace přímo na plovárně.
Udělejte si vlastní film ať už jste rodič nebo dítě.

TABASKER

KONCERT

Pátek, 10. července 19.00
Akordeon, basa, klarinet, housle, příčná flétna, bicí a zpěvy.
Hrajeme směsici lidové hudby - klezmer, gypsy, balkán a folkor.

PŘES
PRSTY
Kino Sokol na plovárně Manětín

LETNÍ KINO

Sobota, 11. července 21.30
Český film a režijní debut scenáristy Petra Kolečka.
Film chce být romantickou komedií z prostředí plážového volejbalu.

JAK KLAUNKA PEPINA
K CIRKUSU PŘIŠLA

DIVADLO

Neděle, 12. července 15.00
Pepina pracuje v cirkuse u zlého principála jako prodavačka vstupenek,
uklízečka a ošetřovatelka zvířat. Stará se o šikovnou kobylku Francesku.

ADOLPHO
ADOLPH
O + LÁBEK
+ SISUS RALSIS

KONCERT

Pátek, 17. července 19.00 Trojkoncert - večer, na který se nezapomíná.
Adolpho Gang (písničky, tráva, oheň, les) plzeňský street folk’n’rock těžící ze ska rytmů a tradičního folklóru.
Lábek (low folk) - všeobecně uznávaný a milovaný interpret,
mistr laskavého humoru, rozdává radost plnými hrstmi.
Sisus Ralsis - folk-punkový písničkář se na konci roku 2015
obklopil kontrabasem, saxofonem a bicími.

/plovarnamanetin

MIREK KEMEL

KONCERT

Pátek, 31. července 19.00
Mirek Kemel zpívá své autorské písně a doprovází se na akordeon,
kytaru a ukulele. Balancuje na pomezí žánrů od balad přes
šanson a blues až po chytlavé hospodské písničky.

KLAUNIÁDA S PEPINOU

DIVADLO

Neděle, 2. srpna 15.00
Divadelní průprava v organizaci Zdravotní Klaun mi dala skvělý základ
pro klaunské řemeslo. Moje práce mě baví a bude bavit i vás!

MÑF
MANĚTÍNSKÝ FESTIVAL

FESTIVAL

Připravujeme:
Připrav
ujeme:
Pátek, 7. srpna
KONCERT - KALLE
KINO - DÁLAVA
Sobota, 8. srpna
NOVÝ CIRKUS - ŽONGLEROS
KONCERT - VOJTA URBÁNEK
BAROKNÍ DIVADLO V ZÁMECKÉM PARKU
SVĚTELNÉ PŘEDSTAVENÍ PŘED ZÁMKEM
KINO - NA PALUBU!
Neděle, 9. srpna
DIVADLO ROLNIČKA - IMPROHÁD
IMPROHÁDKY
KY
MANĚTÍN
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