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Vážení spoluobčané, vážení rodiče, milé děti
Pavla Cimlerová, ředitelka Zš
dovolte mi, abych na začátku prázdnin zhodnotila
uplynulý školní rok. Na začátku školního roku navštěvovalo naši školu 163 žáků, jejich počet se v průběhu roku měnil, někteří žáci se přistěhovali, jiní zase
odstěhovali, takže nyní na konci letošního školního
roku máme 161 žáků.
Letošní školní rok, stejně jako velká část 2. pololetí
minulého školního roku, byl poznamenán pandemií
koronaviru, kvůli které se během celého školního
roku střídala prezenční výuka s výukou distanční.
Přesto jsme během školního roku stihli pro žáky
zorganizovat několik zajímavých akcí. V prvních týdnech školního roku to byly projektové dny – „První
pomoc“ pro žáky 2. stupně, „Lesní pedagogika“ pro
žáky 1. stupně a „Stavitelství“ pro žáky 8. ročníku.
Tento projekt jsme realizovali ve spolupráci s pobočkou Národního technického muzea – Centrem
stavitelského dědictví Plasy. Také jsme se zapojili
do charitativní sbírky „Světluška“.
Od 14. 10. 2020 přešly všechny třídy na distanční
výuku. Základním komunikačním elektronickým nástrojem pro distanční výuku byl systém Škola OnLine. Tuto aplikaci jsme rozšířili o modul „Propojení
s cizími systémy“. Externím systémem pro online
spojení se žáky byla aplikace Microsoft Teams. Pro
zajištění distanční výuky po technické stránce jsme
využili dotaci MŠMT na nákup výpočetní techniky
a pořídili jsme 7 notebooků pro učitele a 20 tabletů
pro zapůjčení žákům, kteří neměli žádné vlastní potřebné zařízení nutné pro realizaci distanční výuky.
Před Vánocemi se na několik týdnů obnovila prezenční výuka, i když pro třídy 2. stupně, s výjimkou 9. třídy,
pouze rotačně, a tak si jednotlivé ročníky mohly alespoň v rámci své třídy zorganizovat vánoční besídku.
Z obnovené prezenční výuky jsme se však dlouho
neradovali, neboť po Vánocích přišlo opět zpřísnění
opatření z důvodů zhoršující se hygienické situace

a kromě 1. a 2. ročníku přešly všechny ostatní třídy
opět na distanční výuku. Ani toto opatření dlouho
netrvalo a od 1. 3. 2021 museli přejít na distanční
výuku i žáci 1. a 2. třídy. Postupný návrat k prezenční
výuce nastal od 12. 4. 2021, kdy se mohli k prezenční
výuce vrátit žáci 1. stupně, i když pouze rotačním
způsobem. Od 3. 5. 2021 se mohli rotačně vzdělávat
žáci všech ročníků a konečně od 17. 5. 2021 byla
prezenční výuka obnovena plně bez rotací.

Z důvodů neustále se měnících podmínek a střídání
prezenční a distanční výuky byl celý letošní školní
rok velmi náročný pro žáky, učitele i rodiče. Přesto
jsme se všichni s danou situací dokázali dobře vypořádat a zdárně pokračovat ve výuce i při těchto
ztížených podmínkách. Žáci 9. ročníku se dokázali
během distanční výuky připravit na přijímací zkoušky na střední školy a následně přijímací zkoušky
úspěšně vykonat. Někteří žáci 2. stupně se také online formou zúčastnili okresních i krajských soutěží
– konkrétně se jednalo o olympiádu ze zeměpisu

a olympiádu z anglického jazyka, kde dosáhli velmi
dobrých výsledků.
Po obnovení prezenční výuky jsme mohli pokračovat
i v organizování některých dalších zajímavých akcí.
V květnu proběhl projektový den opět ve spolupráci
s Národním technickým muzeem Praha – „Hrajeme
si s technikou“ – tentokrát realizovaný jako workshop
na fotbalovém hřišti v Manětíně.
V červnu se uskutečnilo ve spolupráci s Městskou
knihovnou Manětín pasování prvňáčků na čtenáře.
V posledním školním týdnu byly ve spolupráci se
ZČU Plzeň realizovány ještě dva projekty. Pro žáky
4. a 5. třídy to byl projekt „Bavme se vědou“ a pro
žáky 6. třídy „Hlavolámání“.
Bohužel jsme ale řadu tradičních akcí zorganizovat
nemohli, nebo mohli jen v omezené formě. Mezi tyto
akce patřil i zápis budoucích prvňáčků, který musel
proběhnout pouze formálně bez přítomnosti dětí,
proto jsme pro ně a jejich rodiče po uvolnění opatření
zorganizovali alespoň společné setkání. Budoucí
prvňáčkové se tak mohli seznámit se svou budoucí
paní učitelkou a s prostředím školy.
Letošní školní rok byl pro žáky ukončen 25. 6. 2021.
V tento den si žáci 1.–8. ročníku převzali vysvědčení
ve škole, pro žáky 9. ročníku bylo zorganizováno slavnostní předávání vysvědčení v prostorách zámecké
zahrady. Velmi děkuji vedení Zámku Manětín, že nám
tuto akci ve svých prostorách umožnilo uskutečnit.
Na dny 28. až 30. 6. 2021 bylo vyhlášeno z technických důvodů ředitelské volno, aby mohla včas začít
poslední etapa rekonstrukce sociálního zařízení školy
a také rekonstrukce dvou odborných učeben. Děkuji

vedení města za realizaci rekonstrukce sociálního
zařízení a též za veškerou podporu, kterou nám během celého školního roku poskytovalo.
Žáci, kteří byli úspěšní v soutěžích nebo dosahovali
vynikajících studijních výsledků, byli oceněni pochvalou třídního učitele nebo ředitelky školy. Žákům
9. ročníku, kterým byla udělena pochvala ředitelky
školy, byla předána odměna ve formě poukázky na
nákup knih. Společnou fotografii všech oceněných
žáků 9. ročníku (Jonáš Haala, Marie Klaudová, Mikuláš Klein, Ivana Knedlíková, Tereza Myslivcová, Zora
Štiková, Tereza Vítovcová) naleznete v tomto článku.
Letos naši školu opouští celkem 31 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 12 prvňáčků a několik nových žáků z Nečtin a ze Štědré. Nový školní rok bychom měli zahájit s počtem
148 žáků.
Děkuji všem pedagogickým i nepedagogickým pracovníkům za práci, kterou odvedli v uplynulém školním roce, který byl celý velmi náročný. Děkuji také
rodičům za veškerou podporu, kterou svým dětem,
ale i škole poskytovali.
Vám i Vašim dětem přeji co nejkrásnější prázdniny
a dovolené plné pohody a odpočinku. A ve středu
1. září 2021, 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 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 stále dodržujte všechna hygienická opatření.
Vzhledem ke zlepšení epidemiologické situace v naší
zemi bylo možné po roční pauze uskutečnit tradiční
10. manětínské městské slavnosti. Ty proběhly v sobo-
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tu 19. června od 13 hod. v zámeckém parku za velmi
pěkného počasí. Pro děti připravil divadelní soubor
„Kolem“ dvě pohádky, které se dětem velmi líbily. Dále
vystoupila skupina historického šermu SORDEM a od
16 do 19 hod. hrála pro milovníky dechovky kapela
pana Pavla Saka (viz foto). Večer od 20 hodin měla
koncert známá rocková kapela Odyssea.
Po celou dobu slavností bylo k dispozici občerstvení
a stánkový prodej různých drobností.
Připomínám, že od 1. 6. 2021 je každý den od 9 do
16 hod. otevřeno Infocentrum v prostorách v č.p. 92
na náměstí, kde si můžete prohlédnout nádherné fo-
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tografie s přírodní tematikou od Ing. Václava Denka.
Stále pokračuje výstavba ČOV a kanalizace, která
s sebou přináší mnoho omezení i problémů pro občany i turisty přijíždějící do Manětína. Proto bych všem
našim občanům chtěla poděkovat za trpělivost a shovívavost.
Žáci ZŠ Manětín ukončili školní rok už v pátek 25. 6.,
aby od 28. 6. mohla pokračovat poslední etapa rekonstrukce sociálních zařízení v přízemí a ve 2. patře
budovy školy za přispění dotace z KÚ PK a mohla být
zahájena modernizace dvou odborných učeben – informatiky a jazykové učebny v celkové výši 2 617 447 Kč.
Dotace z Ministerstva pro místní rozvoj prostřednictvím programu IROP činí 2 486 574,65 Kč a město se
podílí částkou 130 872,35 Kč. Touto modernizací dojde
k dalšímu zkvalitnění výuky žáků naší ZŠ.
Na závěr mi dovolte popřát všem krásnou dovolenou,
dětem hezké prázdniny a pedagogickému sboru ZŠ
i MŠ načerpání sil po vysilující on-line výuce a dobití
energie do další náročné práce v novém školním roce.

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 (81 let) Manětín, Josef Karásek
(84 let) Újezd, Václav Beránek (75 let) Vladměřice, Jaroslav Hájek (80 let)
Manětín, Jana Kroupová (75 let) Manětín, Josef Churavý (81 let) Manětín,
Vilém Schafranek (84 let) Manětín.
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Městská knihovna Manětín
Alena Fišerová
Milí čtenáři, v knihovně v měsíci červnu proběhlo
několik krásných akcí, jak se můžete dočíst níže.
V červenci je pro Vás knihovna otevřena v hlavních
výpůjčních dnech:
PONDĚLÍ: 12.30–17.00
STŘEDA: 09.00–11.50 / 12.30–17.00
PÁTEK: 09.00–11.30 / 12.30–14.30
Upozorňujeme na letošní delší letní uzávěrku v období: 13. 7. – 20. 8. 2021, která je z důvodů povinné
REVIZE celého knihovního fondu a dále z důvodu
čerpání řádné dovolené. Přijďte si včas vypůjčit
knihy na prázdniny. Poslední výpůjční den je v pondělí 12. 7. 2021. Pokud revizi zvládneme v kratším
termínu, uzavírku se budeme snažit zkrátit.
Aktuální informace vždy najdete na našich webových stránkách a u vstupu do knihovny.
Akce, které proběhly v knihovně v červnu: 15. 6. (úterý) 16.30 – Pasování prvňáčků na čtenáře – Děti
z 1. třídy dokázaly, že se naučily hezky číst, ačkoli to
měly letos velice těžké. Pan starosta pasoval naše

prvňáčky na čtenáře a ti, kromě speciálně pro tuto
akci vydané knihy, dostali také drobné dárečky, které
jsme pro ně v knihovně připravili. Paní učitelka pro
děti navíc připravila krásná trička. Dětem, rodičům,
ani nám se na konci akce vůbec nechtělo domů .
Všem děkuji za milou spolupráci a vedení ZŠ Manětín
za poskytnutí prostor.
22. 6. (úterý) 16.30 – BOOKSTART – S knížkou do
života (2. schůzka) Rodiče s dětmi ve věku 3–5 let
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opět přišli na setkání do knihovny, kde na děti čekalo veliké překvapení. Náš nový maskot knihovny
– SOVIČKA ROZÁRKA, schovala v naší knihovně
svá vajíčka. Vylíhly se nám, kouzlem, krásné malé
sovičky, které si děti
odnesly domů a budou o ně pečovat.
Na další setkání si je
opět přinesou a budeme společně plnit
různé úkoly. S vylíhnutím sovičkám pomohla moje kolegyně
p. Jana Hladíková,
které moc děkuji. Jsou opravdu krásné a děti měly
velikou radost. Již nyní se těším na další setkání
a společné čtení.
Výběr z nových knih zakoupených pro naše čtenáře:
pro dospělé:
Robin Benway – Daleko od stromu
Linda Holmes – Evvie Drakeová
začíná znovu
Sandra Pogodová – Buď v pogodě
Wim Hof – Wim Hof: Ledový muž
Dana Čermáková – Ondřej Vetchý:
Dobrý člověk
pro děti:
Martina Lásková – Hravá přírodověda: interaktivní mluvící kniha
John Flanagan – Bratrstvo. Kniha
osmá, Návrat Temudžajů
Erin Hunter – Zákon smečky: soumrak. Ve stínech
Tanya Stewner – Alea, dívka moře.
Volání z hlubin
Oleg Kuzovkov – Máša a medvěd.
Nezbedné pohádky o Máše
Máte doma elektronickou ALBI tužku „Kouzelné
čtení“?
Půjčujeme knížky a hry k této „tužce“. Přijďte si vybrat.
Další novinky najdete v našem on-line katalogu:
https://katalog.manetin.cz/
Další informace o knihovně a aktuality najdete na
adrese: https://manetin.knihovna.cz/
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Usnesení z 22. zasedání zastupitelstva města Manětín, 16. 6. 2021
Eva Vaňková
Zastupitelstvo města bere na vědomí:
59/21 – zprávu o činnosti starosty od posledního zasedání zastupitelstva města, která je přílohou č. 1 tohoto
usnesení.
60/21 – Petici – Nesouhlas se stavbou fotovoltaické
elektrárny v k. ú. Luková u Manětína a dopis zastupitelům čj. 332/2021/HS-2.
Zastupitelstvo města schvaluje:
61/21 – program 22. zasedání ZM.
62/21 – zapisovatelkou jednání paní Evu Vaňkovou.
63/21 – ověřovateli zápisu pana Jana Fencla a pana
Miloslava Brože.
64/21 – rozpočtové opatření č. 3, které je přílohou č.
2 tohoto usnesení.
65/21 – celoroční hospodaření města a závěrečný
účet města za rok 2020 včetně zprávy Krajského úřadu Plzeňského kraje, odboru ekonomického, oddělení
přezkoumávání hospodaření obcí a kontroly o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2020 bez
výhrad.
66/21 – účetní závěrku města za účetní období 2020.
67/21 – přijetí dotace ve výši 80 000 Kč z dotačního
titulu Obnova původního řešení nemovitostí a drobných
staveb na území památkových rezervací a zón 2021.
68/21 – smlouvu o dílo s firmou Vlastimil Soukup, tesařské a pokrývačské práce, IČ 69934215, na rekonstrukci
střechy domu čp. 118 v Manětíně, která je přílohou
tohoto usnesení č. 3, a pověřuje starostu města jejím
podpisem.
69/21 – delegovat starostu na řádnou valnou hromadu
VaK a. s. 2021, která se bude konat 17. 6. 2021.
70/21 – návrh na změnu územního plánu Manětín
žadatele Kamila Vacka, jednatele společnosti Glocal
Consulting, s. r. o., vlastníka nemovitostí v k. ú. Rabštejn
nad Střelou.
71/21 – návrh na změnu územního plánu Manětín žadatele J. M., vlastníka nemovitosti v k. ú. Manětín.
72/21 – návrh na změnu územního plánu Manětín žadatelů Ing. Jiřího Vaňka a Miroslava Karase zastupujících
společnost ZDV Manětín, vlastníka nemovitostí v k. ú.
Manětín.
73/21 – návrh na změnu územního plánu Manětín žadatelů Ing. Jiřího Vaňka a Miroslava Karase zastupujících
společnost ZDV Manětín, vlastníka nemovitostí v k. ú.
Újezd u Manětína.
74/21 – návrh na změnu územního plánu Manětín žada-
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tele R. P., vlastníka nemovitosti v k. ú. Újezd u Manětína.
75/21 – návrh na změnu územního plánu Manětín žadatele J. K., vlastníka nemovitosti v k. ú. Újezd u Manětína.
77/21 – záměr prodeje části pozemku parc. č. 224/3
o výměře cca 250 m2 v k. ú. Rabštejn nad Střelou.
79/21 – změny ve vymezení rozsahu předmětu díla
„Manětín – ČOV a kanalizace“ blíže specifikované
a odůvodněné v jednotlivých změnových listech č. 23
–26 a technologické části ČS-F (opční právo).
80/21 – dodatek č. 6 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.
81/21 – dodatek č. 1 k příkazní smlouvě č. 16262018,
jejímž předmětem je výkon inženýrské činnosti na zakázce „Manětín – ČOV a kanalizace“, který je přílohou
tohoto usnesení č. 6, a pověřuje starostu města jeho
podpisem.
82/21 – smlouvu o dílo s firmou Vlastimil Soukup,
tesařské a pokrývačské práce, IČ 69934215, na rekonstrukci střechy KD Vladměřice, která je přílohou
tohoto usnesení č. 7, a pověřuje starostu města jejím
podpisem.
83/21 – nabídku celkové koncepce veřejných prostranství města Manětín od společnosti Jsme k světu s. r. o.,
IČ 04832094, která je přílohou tohoto usnesení č. 8.
Zastupitelstvo města neschvaluje:
84/21 – návrh na změnu územního plánu Manětín žadatele Sebastiana Picka, jednatele společnosti Agro
Luková s. r. o., vlastníka nemovitostí v k. ú. Luková
u Manětína.
85/21 – návrh na změnu územního plánu Manětín
žadatele J. Z., vlastníka nemovitosti v k. ú. Vysočany.
86/21 – návrh na změnu územního plánu Manětín žadatelek A. P. a M. S., vlastníků nemovitostí v k. ú. Manětín.
87/21 – záměr prodeje pozemku parc. č. 24 o výměře
2 358 m2 v k. ú. Lipí u Manětína.
Zastupitelstvo města ruší:
88/21 – výběrové řízení na realizaci akce Bytový dům
„V Zahrádkách Manětín“.
89/21 – usnesení č. 54/21 ze dne 28. 4. 2021.
Úplné znění usnesení naleznete na webových stránkách města.
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ROZVÁŽÍME PO KARLOVARSKÉM A PLZEŇSKÉM KRAJI
KOLO-ZEL Toužim, Náměstí Jiřího z Poděbrad č. 45
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Mateřská škola Pastelka Manětín – rozloučení s předškoláky
Marie Křemenáková, ředitelka Mš
V úterý, dne 22. června 2021, jsme se v altánku na
zahradě Mateřské školy PASTELKA Manětín loučili s předškoláky mateřské školy, kteří po letních
prázdninách přecházejí do 1. třídy základní školy.
Na zahradní slavnosti jsme přivítali i rodiče našich
předškoláčků a pana starostu Josefa Gilberta Ma-

tušku, který se také přišel se žáčky rozloučit, aby je
zhruba za dva měsíce opět mohl přivítat v Základní
škole v Manětíně.
Všichni zaměstnanci MŠ Manětín přejí předškolákům mnoho štěstí do další fáze jejich života, hodně
jedniček a spoustu dobrých kamarádů!

Muzeum a galerie severního Plzeňska v Mariánské Týnici
Hana Fryčková
Muzeum a galerie severního Plzeňska v Mariánské Týnici Vás zve k návštěvě nového okruhu – dostavěného
východního ambitu, ve kterém si prohlédnete jedinečnou
freskovou výzdobu od Jana Spěváčka.
Dále Vás srdečně zveme na výstavy Karla Franty (refektář) a Květy Monhartové (kostel Zvěstování Panně
Marii), od 29. 6. do 5. 9. 2021.
Koncert – Trio del Diablo
3. 7. 2021 od 19 hodin / muzeum
Jan Rada (housle), Petr Vacek (akordeon), Michaela
Vacková (klavír).
Koncert ke 100. výročí narození Astora Piazzolly.
Knihovna – otevírací doba pro veřejnost:
pondělí a středa 9.00–15.00, ostatní dny po předchozí
domluvě, badatelé, kronikáři po předchozí domluvě na
tel. čísle 373 396 410
Stálé expozice muzea:
HISTORIE MARIÁNSKÉ TÝNICE A MARIÁNSKÝ KULT:
Mariánské poutní místo, cisterciácký řád, sochy, obrazy.
KULTURA A VZDĚLANOST SEVERNÍHO PLZEŇSKA:
Raně středověké obydlí a archeologické nálezy severního
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Plzeňska, veduty a vyobrazení sídel, kaple jako liturgický
prostor, školní třída, galerie světců, oratoř a liturgické
předměty, umělecké vybavení prostředí společenských
elit 19. století.
NÁRODOPISNÁ EXPOZICE:
Lidové zvyky, náves s kaplí a včelařství, interiér venkovského domu – komora a selská jizba, stodola a zemědělské nářadí. Slévárna litiny a výrobky plaské železárny
z 19. století a venkovská kovárna.
ŽIVOT VE MĚSTĚ:
Obchod a řemeslnické dílny, kuchyně 30.–40. let 20. století, dobový hostinec.
KOSTEL ZVĚSTOVÁNÍ PANNY MARIE:
Rekonstruovaná památka vrcholného baroka, obnovená
kopule a interiér s freskovou výzdobou.
AMBIT:
Fresková výzdoba F. J. Luxe a barokní zahrada
Otevírací doba muzea je v červenci a srpnu denně mimo
pondělí od 9–18 hodin. Výjimkou je státní svátek v pondělí 5. 7. 2021, kdy je rovněž otevřeno od 9–18 hodin.
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Státní zámek Manětín
„Setkání se Zdeňkem Troškou
na zámku v Manětíně“
sobota 10. července 2021
od 19.00 hodin.
Vstupné 250 Kč
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Manětín ČOV a kanalizace
Petr Severa
Výstavba splaškové kanalizace stále probíhá v úseku
od domu č.p. 248 na konec obce směrem na Nečtiny
k domu č.p. 204.
Na konci června byla zahájena i rekonstrukce vodovodu v Kůchově od čp. 203 (Rubišpark) k čp. 217
(Singapur). Z uvedeného důvodu je komunikace na
Nečtiny uzavřena a je nařízena objízdná trasa. Je
nutné dodržovat dopravní značení a pokynů stavebních dělníků. Objízdná trasa je pro osobní a nákladní
dopravu vedena přes obce Stvolny a Novosedly. Objízdná trasa je povolena MěÚ Kralovice do odvolání,
nejpozději do 31. 8. 2021.
Dále probíhají práce přes Manětínský potok před
domem čp. 231.
Autobusová zastávka je pro všechny linky a pro oba
směry nadále přesunuta ke kulturnímu domu (prostranství před objektem Manětín č.p. 264) do odvolání, nejpozději do 31. 8. 2021.
Několik následujících týdnů bude pro občany a návštěvníky Manětína opravdu náročných, a proto Vás
stále žádáme o shovívavost a trpělivost. Je důležité respektovat dopravní značení a být ohleduplný
k pracovníkům stavební firmy, ale i k ostatním spoluobčanům. Další informace Vám podá Josef Burda
(místostarosta města) tel. 606 683 687 nebo Petr
Severa tel. 724 147 642.
Prostřednictvím Stavebnin L.L. Trade na adrese Manětín 317 jsou zajištěny revizní šachty pro zájemce,
kteří si je objednali. Revizní šachty jsou k zakoupení
ve stavebninách v Manětíně. V přiložené tabulce jsou
uvedeny jednotlivé druhy revizních šachet a jejich
ceny včetně DPH.
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V červnu byly před zámkem
osazeny dvě odlehčovací komory.
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Z kultury, obchodu, sportu a další informace
Víceúčelové hřiště Manětín
Objednávky na tel. čísle 728 678 889.
Ordinace praktického lékaře MUDr. Stehlíka oznamuje
změnu ordinační doby. Po dobu dovolené MUDr. Křiklána a zastupování v Dolní Bělé bude ordinace
7. 7.–9. 7. 2021:
7. 7.
Manětín
8.00–12.00
8. 7.
Dolní Bělá
8.00–12.00
9. 7.
Manětín
8.00–12.00,
dále pak 12. 7.–23. 7. 2021:
Po
7.30–12.00
Manětín
St		
7.30–11.30
Nečtiny
Pá
7.30–12.00
Manětín
V úterý a ve čtvrtek bude ordinace v Dolní Bělé
8.00–12.00 hod. Návštěvy lze nahlásit na telefonních
číslech ordinací: Manětín – 373 392 246, Nečtiny –
373 313 128, Dolní Bělá – 373 394 258
Prodáme dům v Manětíně č.p. 121 (bývalé papírnictví).
Tel. 606 688 436
Prodám Aludisky s pneu – zimní – dobrý stav na Mitsubishi ASX a na Hyundai Tucson, elektronické ventilky.
Cena 10 000 Kč. Alu kola original Peugeot, 4 díry, pneu
– letní – úplně nové 175/65R14. Cena 8 000 Kč.
Tel. 720 587 362
Výkup kožek proběhne v Manětíně u městského úřadu
v sobotu 3. 7. a 7. 8. 2021 od 14.00 hodin. Králičiny
10 Kč. Výkup zajišťuje firma Růžena Kubešová, tel.
415 749 562, 723 763 418.
Prodej slepiček Červený Hrádek prodává slepičky typu
Tetra hnědá, Dominant všechny barvy, slepičky Green
Shell – typu Araukana a Dark Shell – typu Maranska.
Stáří 16–20 týdnů, cena 185–229 Kč/ks.
Prodej: Manětín 2. 8. 2021 u pošty ve 13 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

Svět podle Jakuba a Římskokatolická farnost Manětín zve na Poutní mši
umělců aneb pouť lívancovou, v pátek 6. 8. 2021
od 17.00 hodin v kostele
sv. Barbory v Manětíně.
SDH Zhořec pořádá v sobotu
7. 8. 2021 od 14.00 hod
ve Zhořci na návsi koncert
„Heligonky Aleše Rusňáka“.
Všichni jste srdečně zváni,
občerstvení zajištěno.
Zemní a výkopové práce minibagrem
• základové pasy, inženýrské sítě,
trativody, drenáže, ploty, bazény…
• pokládka zámkové dlažby
(chodníky, příjezdové cesty)
• úprava zahrad a pozemků
• výkopové práce uvnitř budov, garáží …
(průjezdnost 75 cm širokým otvorem)
• práce bagrem o hmotnosti 3 tuny,
hydraulická svahovka,
kátrováni zeminy.
Telefon: 737 815 229,
email: Macek.ml-osz@email.cz
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 hod.–12.00 hod.
středa:
14.00 hod.–19.00 hod.
sobota:
8.00 hod.–12.00 hod.

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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