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Vážení spoluobčané,
zdravím Vás na začátku měsíce října. Blíží se volby do zastupitelstva našeho města. Rád bych hned na
začátku mého úvodníku poděkoval Vám všem za spolupráci v uplynulých čtyřech letech. Dnes bych se
s Vámi chtěl podělit o následující:
Poděkování zastupitelům v období 2014 - 2018
Děkuji všem zastupitelům města za spolupráci. Vážím si toho, že naše diskuse a rozhodování byly
konstruktivní, a tak bylo možné realizovat všechny akce, které jsme dělali. Vážím si toho, že všichni
pracovali pro město a jeho dobro.
Dotace
Program Záchrany architektonického dědictví Ministerstva kultury ČR. Obdrželi jsme částku 1.900.000,Kč na pokračování obnovy historické plochy – západní škarpa v Manětíně. Dotace dorazila na účet města.
Byla podána žádost o dotaci na rok 2019.
Žádosti o dotace na Plzeňský kraj:
- Z programu „Podpora jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Plzeňského kraje v roce 2017“ na velkou
opravu cisternové automobilové stříkačky většího rozsahu ve výši 500.000,- Kč. Bylo podáno vyhodnocení
dotace.
- na pečovatelskou službu – schváleno 69.110,- Kč na pečovatelskou službu v Manětíně.
- na válečné hroby – schválená dotace 90.000,- Kč na obnovu válečného hrobu v Lukové.
Manětínsko - nečtinský mikroregion
Dotace Plzeňského kraje na plošinu 380.000,- Kč. Celkové náklady 823.284,- Kč. Manětín 146.284,- Kč,
Nečtiny 221.642,- Kč a Štichovice 75.358,- Kč. Plošina byla dodána 26. září 2018.
Poděkování paní Janě Haidlmaierové
Rád bych na tomto místě poděkoval paní Janě Haidlmaierové za její práci v naší městské knihovně.
Kdybych chtěl vyjmenovat všechny její zásluhy a činnosti, bylo by toho opravdu hodně. Připomenu tedy
jen některé. Například její povzbudivé články, abychom se stali čtenáři naší knihovny s nadpisy jako „Nikdy
není pozdě začít“ apod. Dále bych chtěl poděkovat za to, co dělala pro osvětu mezi našimi školáky. I to je
dílo, kterého si vážím a myslím si, že to mnozí v životě ocení, i když možná až za řadu let. Děkuji i za její
dlouholetou práci pro manětínský divadelní spolek MLASK, ale tam pevně doufám, že bude ve své činnosti
pokračovat, neboť tam se do důchodu neodchází. Do dalších let přeji hodně zdraví a spokojenosti.

Změny v městské knihovně
Naše knihovna má od 1. září 2018 nové obsazení. Na místo paní Haidlmaierové nastoupila paní Alena
Fišerová na částečný úvazek a na výpomoc paní Jana Hladíková. Přejeme jim, aby se jim dařilo a měly ze
své práce vždycky radost.
Odpadové hospodářství Manětín
Obdrželi jsme výpověď smlouvy od stávajícího dodavatele a služby budou ukončeny ke konci roku.
Připravujeme vyhlášení výběrového řízení na tyto služby.
Změna č. 1 územního plánu Manětín
ZM schválilo pořízení změny zkráceným způsobem. Veřejné projednání návrhu změny č. 1 územního plánu
Manětín se konalo 19. září 2018 na Městském úřadu v Kralovicích. Čekáme na vyjádření dotčených
orgánů. Následně bude odesláno k vyjádření na krajský úřad, který má 30 dnů na vyjádření.
Průtah městem III. etapa
Stavební úřad vydal územní rozhodnutí. Město se odvolalo z důvodu nesouhlasu s povrchem silnice.
Odvolání bylo odesláno na krajský úřad. 25. 9. 2018 jsme obdrželi rozhodnutí Krajského úřadu, kterým se
ruší podmínka č. 5 odst. b) bod 2. a 3. výrokové části a ve zbytku rozhodnutí stavebního úřadu Manětín
potvrzuje. Rozhodnutí ještě musí být doručeno veřejnou vyhláškou a musí viset nejméně 15 dnů na úřední
desce. Proti tomuto rozhodnutí se nelze odvolat.
Příprava rozpočtu města na rok 2019
Začíná příprava rozpočtu města na rok 2019. Zvu tedy zástupce spolků a organizací, aby se ozvali se svými
projekty a žádostmi na příští rok nejpozději do 15. listopadu 2018.
Pozvánka na setkání seniorů
V říjnu již tradičně město pořádá setkání seniorů a nejinak tomu bude i v tomto roce. Srdečně zvu všechny
naše seniory v úterý 30. října 2018 od 16.00 hodin do našeho kulturního domu v Manětíně! Pevně věřím,
že toto pozvání přijmete a budeme se moci opět po roce setkat. Srdečně zveme také seniory ze Štichovic
a Křečova, kteří jsou již po léta našimi vítanými hosty.
Mgr. Josef Gilbert Matuška, starosta města

Usnesení ze 46. zasedání zastupitelstva města Manětín – 26. 9. 2018
EVA VAŇKOVÁ
Zastupitelstvo města bere na vědomí:
135/18 – zprávu o činnosti starosty od posledního zasedání zastupitelstva města, která je přílohou č. 2
tohoto usnesení.
Zastupitelstvo města schvaluje:
136/18 – program 46. zasedání ZM.
137/18 – zapisovatelkou jednání paní Evu Vaňkovou.
138/18 – ověřovateli zápisu paní Věru Janouškovcovou a pana Miloslava Brože.
139/18 – rozpočtové opatření č. 9, které je přílohou č. 2 tohoto usnesení.
140/18 – výběr nabídky uchazeče AP INVESTING, s.r.o., IČ 60712121, jako nejvhodnější nabídky ve veřejné
zakázce na „Technický dozor investora a koordinátor BOZP pro projekt `Manětín – ČOV a kanalizace, TDI´“,
a pověřuje starostu podpisem Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky.
141/18 – kompletní zadávací dokumentaci veřejné zakázky „Manětín – ČOV a kanalizace“.
142/18 – záměr prodeje části pozemku parc. č. 1748/3 o výměře cca 200 m2 v k. ú. Manětín.
143/18 – záměr prodeje pozemku parc. č. 1477/1 o výměře 1174 m2 v k. ú. Manětín dle GP č. 673-142/2018.
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144/18 – záměr prodeje pozemku parc. č. 1477/3 o výměře 1203 m2 v k. ú. Manětín dle GP č. 673142/2018.
145/18 – prodej pozemku parc. č. 1251/16 o výměře 43 m2, pozemku parc. č. 1762/15 o výměře 7 m2 a
pozemku parc. č. 1762/16 o výměře 3 m2 v k. ú. Manětín dle geometrického plánu 672-391/2018 za cenu
50 Kč/m2 panu V. S..
146/18 – prodej pozemku parc. č. 604/21 o výměře 116 m2 v k. ú, Manětín za cenu 201 Kč/m2 manželům
B. a J. M..
147/18 – Strategický plán rozvoje sportu v Manětíně na období 2018-2022, který je přílohou usnesení č.
3.
148/18 – Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2018, kterou se vydává požární řád města a jejíž návrh je přílohou
usnesení č. 4.
149/18 – Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2018, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na územní
města Manětín, která je přílohou usnesení č. 5.
150/18 – Příkazní smlouvu s firmou IDIZ CZ s. r. o., IČ 01459287, která je přílohou tohoto usnesení č. 6.
151/18 – kompletní zadávací dokumentaci veřejné zakázky „Zajištění komplexního sběru, svozu a
odstranění komunálního odpadu na území města Manětín a městských částí“.
152/18 – Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IV-120011104/VB9 s ČEZ Distribuce a. s., IČ 24729035, která je přílohou tohoto usnesení č. 7, a pověřuje
starostu města jejím podpisem.
153/18 – Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IV-120013806/VB1 s ČEZ Distribuce a. s., IČ 24729035, která je přílohou tohoto usnesení č. 8, a pověřuje
starostu města jejím podpisem.
154/18 – Smlouvu o omezení užívání nemovitosti ve správě SÚS Plzeňského kraje se Správou a údržbou
silnic, IČ 72053119, která je přílohou tohoto usnesení č. 9, a pověřuje starostu města jejím podpisem.
155/18 – přijetí účelové dotace ve výši 90 000 Kč z programu Podpora péče o pomníky, válečné hroby a
pietní místa na území Plzeňského kraje.
156/18 – přijetí dotace ve výši 69 110 Kč z programu Podpora pro obce, které mají uzavřenu smlouvu
s registrovaným poskytovatelem sociálních služeb na zajišťování pečovatelské služby pro rok 2018.
157/18 – ZM zřízení věcného břemene – služebnosti stezky a cesty – na pozemku parc. č. 548/2 v k. ú.
Manětín ve prospěch pozemku parc. č. 585/2 v k. ú. Manětín dle GP č. 675 - 145/2018 za jednorázovou
úplatu 1 000 Kč.
158/18 – Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě, která je přílohou tohoto
usnesení č. 10, a pověřuje starostu města jejím podpisem.
Zastupitelstvo města jmenuje:
159/18 – do komise pro otevírání obálek zakázky „Manětín – ČOV a kanalizace“ jako členy Mgr. Josefa
Gilberta Matušku, Ing. Jana Neuera a Zuzanu Kovářovou a jako náhradníky Ing. Jana Fencla, Ing. Stanislava
Jelínka a Ing. Hanu Sankotovou.
160/18 – do hodnotící komise zakázky „Manětín – ČOV a kanalizace“ jako členy Mgr. Jaroslava Hrušku,
Ing. Jana Fencla, Miloslava Brože, Ing. Jana Neuera a Ing. Miloše Noska a jako náhradníky Mgr. Ondřeje
Haidlmaiera, Josefa Burdu, Martina Lišku, Ing. Stanislava Jelínka a Zuzanu Kovářovou.
Zastupitelstvo města neschvaluje:
161/18 – záměr prodeje pozemku parc. č. 356 o výměře 4 272 m2 v k. ú. Újezd u Manětína.
162/18 – záměr prodeje části pozemku parc. č. 534/10 o výměře cca 250 m2 v k. ú. Rabštejn nad Střelou.
Příští zasedání zastupitelstva města oznámíme na úřední desce úřadu a bude se konat v Manětíně.
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Kolik se nás sešlo v září v mateřské škole
MARIE KŘEMENÁKOVÁ
V září, zahajovacím měsíci nového školního roku 2018 - 2019, se nám v Mateřské škole Pastelka
v Manětíně sešlo celkem 38 žáčků. V obou třídách, tedy u SLUNÍČEK i u BERUŠEK je shodně po 18 dětech.
Ve školce je převaha dětí přímo z Manětína, ostatní dojíždějí ze Zhořce, Dražně, Nečtin, Lešovic, Hrádku,
Štichovic, Hodovize a Rabštejna nad
Střelou. I v tomto školním roce převládají
v mateřské školce chlapci - je jich 21 a
děvčátek 17. Předškoláků s povinnou
předškolní docházkou, kteří nám v příštím
roce odejdou do první třídy ZŠ, je celkem
deset. Zajímavým údajem je, že do první
třídy půjde devět chlapců a pouze jedna
holčička!!
Školku navštěvuje šest neplně tříletých
dětí, a tak jsme na pomoc s těmito
mrňousky přijali do mateřské školy paní

Kamilu Nágrovou do funkce chůvy. Obě třídy jsou tzv.
"smíšené", to znamená, že v nich pracujeme s věkovou
skupinou dětí od dvou do sedmi let.
Během měsíce září se snažíme, aby si děti na školku a
školní prostředí, kolektiv dětí, paní učitelky, organizaci ve
škole atd. dobře zvykly a celkově se na vše nové
zadaptovaly.
Také jsme si v září byli poslechnout překrásnou hudbu
v kostele sv. Barbory, kterou nám přednesla violistka paní Jitka Hosprová se smyčcovým orchestrem Josefa
Suka. Se svým divadelním představením nás již navštívila dvě divadelní seskupení - Divadlo Letadlo a
Divadlo z bedny. Obě pohádky byly velmi poučné a děti se při nich moc nasmály!!
Všem dětem v naší Mateřské školce PASTELKA Manětín přejeme úspěšný školní rok se spoustou
pěkných zážitků, nových poznatků a legrace!!!

Den otevřených dveří pečovatelské služby Manětín
RADKA VÁCLAVÍKOVÁ
Srdečně všechny zveme na Den otevřených dveří pečovatelské
služby Manětín, který se koná v rámci Týdne sociálních služeb ČR.
Těšíme se na vás dne 8. října 2018 v kanceláři pečovatelské služby
na Vyšehradě od 13:00 do 16:00 hodin, kde se budou promítat
krátké videorozhovory s klienty pečovatelské služby a proběhne
debata na téma „Jak pomoci ke zlepšení kvality života seniorů“.
Zájemcům pak budou poskytnuty veškeré informace, které se
pečovatelské služby týkají.
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Děkujeme, Vaše pomoc nevidomým je vidět!
EVA WOLLRÁBOVÁ
Milí dárci,
děkujeme Vám za podporu 15.
ročníku sbírky Světluška, kterou pořádá
Nadační fond Českého rozhlasu, a do kterého
se Základní škola Manětín zapojila již pátým
rokem. Koupí dárkových předmětů od našich
dobrovolníků z 9. třídy jste přispěli krásnou
částkou 12.292,- Kč na přímou pomoc
nevidomým a těžce zrakově postiženým
dětem i dospělým z celé České republiky.
Děkujeme !!!
Více na: www.svetluska.net

Tradiční koncert Jitky Hosprové
ALENA ŠTÝBROVÁ, ŽÁCI ZŠ MANĚTÍN
Poslední dobou patří k začátku školního roku
neodmyslitelně koncert vážné hudby, kterým na
nás myslí manětínská rodačka Jitka Hosprová,
uznávaná česká sólová violistka.
Letos jsme v rámci tentokrát již 6. ročníku
festivalu „Procházky uměním“ opět navštívili
v pátek 7. září 2018 kostel sv. Barbory v Manětíně,
abychom si zde vyslechli několik známých skladeb
českého autora vážné hudby Josefa Suka a
Vivaldiho Čtvero ročních období. Jitku Hosprovou
tentokrát doprovázel Sukův komorní orchestr a
vystoupil rovněž i italský houslista Maurizio
Sciarretta. Bohužel letos nedorazil pravidelný
průvodce těchto koncertů herec Ondřej Kepka,
ani jeho avizovaný herecký kolega Jan Šťastný, takže koncertem nás provázela sama Jitka Hosprová.
Chtěli bychom jí touto cestou poděkovat za to, že v rámci svých aktivit nezapomíná na rodný kraj, ale
ani na tyto školní koncerty, které se tak staly malou slavnostní tradicí zahajující školní rok. Ještě jednou
děkujeme a těšíme se na další setkání s vážnou hudbou.

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 říjnu: Božena Tintschlová (83 let) z Vysočan, Josef Herold (70 let) z Manětína, Jaroslav
Kůsa (70 let) z Manětína, Jaroslava Jirglová (82 let) z Manětína, Bohumil Brož (86 let) z České Doubravice.
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Jaký byl šestý ročník dobrovolnické brigády Workship?
ZA ORGANIZAČNÍ TÝM WORKSHIPU 2018 KAROLÍNA KASTLOVÁ
Ranní vstávání, celodenní dřina, špinavé oblečení, mozoly, horko, pot, únava … Ano, řeč je o letošním
Workshipu, tedy vlastně jen o jeho části. Tou druhou, a já si troufám říct podstatnější částí, jsou lidé,
úsměvy, radost, vděčnost, setkání, blízkost, Bůh. O to všechno tu jde. A každým rokem přibývají lidé, kteří
jsou ochotni jít za své hranice, aby se toho všeho stali součástí.
Tentokrát se nás v Manětíně sešlo neuvěřitelných osmdesát. Kulturák i fara praskaly ve švech, v jídelně
se prostřelo o pár stolů navíc a na mši připravilo více židliček. Naši workshipáci navštívili téměř šedesát
domácností a dalších míst, kde s obrovskou vervou, chutí a elánem celý den pomáhali. Odjížděli zpravidla
nejen s břichem plným knedlíků, řízků a
koláčů, kterých se jim dostalo jako
poděkování, ale zejména s pocitem, že
tahle dřina a mozoly se opravdu vyplatí.
A setkávali jsme se nejen při práci.
Tradičním se již stal kulturní program
během celého týdne, na který přijíždějí lidé
i ze širokého okolí. Opět byl velmi pestrý.
Divadlo, mše svatá s biskupem Tomášem,
letní kino, dětské odpoledne, skákací hrad
… Čtvrteční večer patřil soutěži „Chcete být
misionářem?“, během které jsme se loučili
s jedním z účastníků Workshipu, oblátem
Karlem Mecem, který byl o pár dní později
vyslán na misie do Zimbabwe.
K tomu, aby mohl Workship zdárně
proběhnout, nám každým rokem pomáhá řada lidí. Rádi bychom poděkovali Městu Manětín a zejména
panu starostovi Josefu Gilbertu Matuškovi za jeho vstřícnost a podporu. Děkujeme také Františku
Hanusovi za jeho ochotnou pomoc při řešení nejrůznějších problémů při přípravách i v průběhu akce. A
samozřejmě děkujeme všem sponzorům, kteří akci jakkoliv podpořili: Biskupství plzeňské, Misionáři obláti
P. Marie Neposkvrněné, dále pak Tandem – koordinační centrum česko-německých výměn mládeže,
Smart Technologies s.r.o., JS-projekt, s.r.o., ZDV Štichovice, PROFESIONAL CZ s.r.o., Corseq s.r.o., Od
Macháčků s.r.o., Maso a uzeniny Procházkovi a další. V neposlední řadě děkujeme všem soukromým
dárcům, místním, farníkům a návštěvníkům kulturních večerů. Děkujeme!

Římskokatolická farnost Manětín
P. PETR DOMBEK OMI
DUŠIČKOVÉ POBOŽNOSTI A BOHOSLUŽBY:
pátek 26. 10.
Modlitba a průvod na hřbitov – Kaznějov (kaple) 17:30
sobota 27. 10.
Mše sv. a modlitba na hřbitově – Dolní Jamné 14:00; Stvolny 16:00;
modlitba na hřbitově – Víska 15:00
pondělí 29. 10.
Mše sv. a modlitba na hřbitově – Březín 15:30; Nečtiny 17:00;
modlitba na hřbitově a potom mše sv. – Hvozd 16:30
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čtvrtek 1. 11.
Mše sv. a modlitba na hřbitově – Plasy 9:00
pátek 2. 11.
Mše sv. a modlitba na hřbitově – Křečov 9:30; Žebnice 16:00;
modlitba na hřbitově a potom mše sv. – Manětín 17:30
sobota 3. 11.
Modlitba na obou hřbitovech – Rabštejn 14:00;
mše sv. a modlitba na hřbitově – Obora 14:30
PŘÍPRAVA NA KŘEST A BIŘMOVÁNÍ PRO DOSPĚLÉ – ÚVOD DO KŘESŤANSTVÍ
Zahájili jsme cyklus setkání na téma Uvedení do křesťanství. Pravidelná setkání jsou určena jak pro
„začátečníky“, tak pro všechny, kteří do křesťanského života chtějí proniknout hlouběji. Cyklus slouží také
jako příprava k přijetí křtu nebo svátosti biřmování a je určen pro dospělé a dospívající. Kurs probíhá každý
čtvrtek od 18:15 na faře v Plasích.
Jsou zváni i ti, kteří se o křesťanství jen zajímají. Pokud se chcete kurzu účastnit, kontaktujte Vlastimila
Kadlece, OMI, tel.: 733 755 901
VÝUKA NÁBOŽENSTVÍ PRO DĚTI
Stejně jako každý rok i letos probíhá v našich farnostech výuka náboženství pro děti předškolního
i školního věku. Děti jsou rozděleny do tří věkových skupin a jsou doprovázeny dvojicemi dobrovolnic
a dobrovolníků s pedagogickými zkušenostmi a vzděláním. Výuka probíhá každé pondělí od 16 do 17 hod
na faře v Plasích. V případě zájmu kontaktujte Janu Scherbaumovou, tel.: 737 704 022

Kino Sokol
TOMISLAV ŠTIKA
Pátek, 19. 10. 2018, 20.00 hod.
CHATA NA PRODEJ (komedie, drama, Česko, 2018) Režie: Tomáš Pavlíček
Hrají: Ivana Chýlková, David Vávra, Tereza Voříšková, Judit Bárdos, Jana
Synková, Jan Kačer, Václav Kopta, Zuzana Kronerová, Ester Geislerová
Rodiče prodávají starou chatu, pro kterou už nemají využití. Před předáním chaty novému
majiteli se však matka rozhodne uspořádat poslední pořádnou rodinnou slezinu. Zbytek
příbuzenstva neprojevuje přílišné nadšení, tahle setkání bývají vždy dost náročná. Děda
už je duchem spíše nepřítomen, otec tyto akce odmítá, syn je věčně přiopilý a ironicky glosuje svět kolem sebe
včetně rozpadajícího se vztahu s přítelkyní. Babička je specialistkou na upřímné dotazy, které ostatní přivádějí
přinejmenším do rozpaků. Nevyrovnaná dcera na chatu přibere svého úspěšného německého přítele, který se jediný
na rodinný výlet těší, protože neví, do čeho jde. Naděje na idylický víkend na samotě u lesa rychle skončí, ale
opravdové dobrodružství začne těsně nad ránem, když rodina zjistí, že se kamsi vytratil dědeček. Stopy vedou do
lesa…(CinemArt)

Podle scénáře spisovatele Pavla Kosatíka vzniklo komorní historické drama, které
v sobě spojuje několik významných výročí. Prezident Masaryk zosobňuje vznik
Československé republiky od něhož uplynulo 100 let a letos si také připomínáme
Karla Čapka, který zemřel před 80 lety. Jejich společná kniha rozhovorů (Hovory
s TGM) vyšla před 90 lety, zkusme ji znovu vytáhnout na světlo!
Pátek, 2. 11. 2018, 20.00 hod.
HOVORY S TGM (historický, drama, Česko, 2018)
Režie: Jakub Červenka
Hrají: Martin Huba, Jan Budař
Toho dne na podzim roku 1928 jsou dva symboly československé demokracie na vrcholu,
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stejně jako celé Československo. Kniha, která vznikala celý rok a která má národu představit jeho prezidenta, je
hotová. Karel Čapek vyhledá v zahradě zámku v Topolčiankách Masaryka. Chce mu nabídnout část honoráře za
knihu jejich hovorů, která vzniká k 10. výročí mladé Československé republiky. Prezident ale není v dobrém rozmaru,
jeho dcera mu totiž zakázala knihu vydat. Toto setkání nebude snadné. Čapek sice spěchá, celou situaci nemůže ale
nechat bez odezvy a nechává se zatáhnout do vzrušené debaty. Debaty o dcerách, o světě, o politice i politicích, o
Češích, o lásce a o ženách. Masaryk ukazuje, že není pouze tatíček zakladatel a chladná ikona z učebnic, ale muž
z masa a kostí. Vedle svých dějotvorných myšlenek a světonázorů odhaluje i schopnost vysoké politiky či dokonce
intrik. Hovoří mimo jiné o svém mileneckém poměru a znovuobjevené sexualitě. Střet dvou velikánů z různých
generací má výbušný potenciál, přestože jejich jedinou zbraní jsou vycházkové hole a slova.

Vstupné na všechna představení je dobrovolné.
Průběžně aktualizovaný program naleznete na webových stránkách: www.manetin.cz/mesto/kino

Stará garda TJ Sokola Manětín informuje o svých výsledcích
VLADISLAV MARŠÁN
31. 8. 2018 Druztová - Manětín 2:5 Branky: März Jarda 2x, Pirner Ludva 2x, Janouškovec Franta
14. 9. 2018 Zruč - Manětín 3 : 1 Branka: Vandrovec Radek
27. 9. 2018 Manětín - Chrást 3 : 3 Branky: März Jarda, Kolesa Jarda, Barchanski Jirka

Další program:
5. 10. 2018 17:30 hod. Plasy - Manětín
12. 10. 2018 17:00 hod. Manětín - Kožlany

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

Růžena Kubešová, tel. 415 749 562, mobil 723
763 418.

V pátek 5. 10. 2018 bude z důvodu konání voleb
do zastupitelstva města a senátu PS ČR a 12. 10.
2018 v případě konání 2. kola voleb do senátu,
uzavřena kancelář č.2 Městského úřadu Manětín.

SDH Zhořec zve na tradiční výlov zhořeckého
rybníka, který se koná v sobotu 13. 10. 2018 od
9.00 hod. Na místě bude možno ochutnat
pečenou i uzenou rybu a zakoupit ryby živé.
K příjemnému posezení zahrají Bayeři.

Ordinace praktického lékaře MUDr. Stehlíka
oznamuje změnu ordinační doby v říjnu 2018.
Z důvodu dovolené od 15. 10. do 26. 10. bude
ordinace v úterý od 8.00 do 12.00 hod a ve
čtvrtek od 8.00 do 12.00 hod.
Ostatní dny bude ordinace v NZZ Dolní Bělá od
8.00 do 12.00 hod. Zastupuje MUDr. Tomáš
Křiklán, praktický lékař v Dolní Bělé.
Návštěvy lze nahlásit na telefonní čísla ordinací:
Manětín 373 392 246, Dolní Bělá 373 394 258.
Výkup kožek proběhne v Manětíně u městského
úřadu v sobotu 6. 10. 2018 a 3. 11. 2018 od
14.00 hodin. Králičiny 10 Kč. Výkup zajišťuje firma
Říjen 2018

SDH Mezí pořádá Havelskou taneční zábavu dne
27. 10. 2018 od 20.00 hodin. Hraje Straka.
Drůbež Červený Hrádek
prodáváme slepičky z našeho chovu typu Tetra
hnědá, Dominant ve všech barvách a slepičky
Green Shell-typu Araukana . Stáří 14 - 19 týdnů,
cena 159 - 195,- Kč/ ks.
Prodej: Manětín - u pošty
28. 10. 2018 - 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
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Setkání seniorů
se bude konat v úterý 30. 10. 2018 od 16.00
hodin tradičně v kulturním domě v Manětíně.
Odjezd autobusu:
Zhořec
Luková
Mezí
Újezd
Rabštejn nad Střelou
Stvolny
Vysočany
Kotaneč
Hrádek
Brdo
Křečov
Štichovice
Česká Doubravice
Vladměřice
Manětín

13.45 hodin
13.50 hodin
13.55 hodin
14.00 hodin
14.20 hodin
14.25 hodin
14.35 hodin
14.40 hodin
14.55 hodin
15.05 hodin
15.20 hodin
15.25 hodin
15.35 hodin
15.40 hodin
15.50 hodin

Střední lesnická škola Žlutice
školní polesí Chlumská
hora
nabízí vyrobené palivové
dřevo:
– jehličnaté 580,-Kč / 1 prostorový metr
– tvrdé listnaté 640,.Kč / 1 prostorový metr
Ceny jsou uvedeny včetně DPH.
V nabídce i možnost dovozu.
Kontakt: 723 175 333; 602 962 101
MĚSTO MANĚTÍN přijme do pracovního poměru
tesaře/truhláře. Bližší info na tel. 373 392 160.

Rozvoz z KD Manětín cca ve 20.00 hodin.

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

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.

Provozní doba:
Pondělí :
Středa:
Sobota:
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BAZÁREK - MAMINKY MAMINKÁM
a CVIČENÍ S DĚTMI
vás zve na 2. letošní BURZIČKU.
Prodávat a kupovat můžete dětské, dámské i pánské oblečení, obuv, sportovní potřeby,
věci do domácnosti, hračky atd ...
KD Manětín
Sobota - 13. 10. 2018

14.30 – 18.00 hod.

Kdo chce prodávat, přijde již ve 14.00 hod. Zboží oceněné - každý samostatně. Bližší
info: 777852845
Drobné občerstvení zajištěno 😊
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Upozorňujeme voliče, kteří ze zdravotních důvodů požadují volit do přenosné volební schránky, aby
tento požadavek nahlásili na Městský úřad Manětín (tel. 373 392 258) nebo ve volebních místnostech.
Vydavatel Manětínského zpravodaje: Město Manětín, Manětín 89, 331 62, IČ: 00258091. Periodický tisk územního
samosprávného celku – měsíčník, místo vydávání Manětín.
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 listopadového čísla nám prosíme zasílejte do 30. října 2018 na adresu zpravodaj@manetin.cz.
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