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Zpravodaj Městského úřadu v Manětíně / MK ČR E 12287

Vážení spoluobčané,
Josef Gilbert Matuška, starosta města
zdravím Vás na začátku léta, které je časem dovolených a prázdnin. Přeji Vám, abyste prožili tyto chvíle
mezi svými nejbližšími v klidu, odpočinku a pohodě.
Dnes bych se s Vámi rád podělil především o tyto
informace:

Manětínské městské slavnosti 2019 – 850 let našeho města
Rád bych se ohlédl za letošními městskými slavnostmi, při kterých jsme si připomněli výročí 850 let od
první písemné zmínky o Manětíně. Nejprve bych chtěl
poděkovat paní místostarostce Věře Janouškovcové,
která si vzala přípravu a organizaci letošních manětínských městských slavností na starost. Děkuji dále
také za výstavu fotografií, kterou jsme mohli shlédnout od 22. do 30. června 2019 v našem kulturním
domě. Poděkování patří především Mgr. Janouškovcové, Dr. Sukovi a Ing. Vaňkové. Jsem velmi rád, že se
městské slavnosti mohou konat v krásném prostředí
zámeckého parku. K letošnímu výročí jsme připravili
také řadu upomínkových či dárkových předmětů
a kolekci triček všech velikostí. Tyto předměty bude
možné zakoupit v našem infocentru.

ČOV a kanalizace v Manětíně
V úterý 25. června 2019 byla zahájena
výstavba kanalizace a nové čistírny odpadních vod pro naše město. Akce je naplánována na 2 roky a je financována z dotace
z operačního programu životní prostředí ve výši
62.917.047,36 Kč. V červnu nám byla zastupitelstvem

Plzeňského kraje schválena dotace od kraje pro
letošní rok ve výši 5.000.000 Kč. Celkové náklady
na stavební práce jsou 108.242.361,78 Kč bez DPH.
Vlastní podíl bude město hradit z případné další
dotace od Plzeňského kraje a z úvěru. Dále bude
město hradit další související služby, jako technický

dozor investora, koordinátora bezpečnosti práce,
autorský dozor a archeologický dohled a průzkum. Informace o detailnějším průběhu prací
naleznete v tomto zpravodaji.
Dotace
Program Záchrany architektonického dědictví
Ministerstva kultury ČR. Máme příslib na částku 2.000.000 Kč na dokončení obnovy historické
plochy západní škarpa v Manětíně. Čekáme na
rozhodnutí o poskytnutí dotace z Ministerstva
kultury.
Podali jsme žádosti o dotace na Plzeňský kraj:
– na rekonstrukci hřiště a zavlažovací systém včetně vrtané studny – 808.000 Kč. Dotace ve výši
300.000 Kč byla připsána na účet města v souladu
s podepsanou smlouvou o dotaci.
– na rekonstrukci WC ve škole z Programu stabilizace a obnovy venkova – 577.707 Kč. Dotace ve výši
300.000 Kč. Byla podepsána smlouva o dotaci.
Manětínsko-nečtinský mikroregion
Schválená dotace od Plzeňského kraje na pořízení

zametacího stroje za traktor 400.000 Kč. Podíl
města je 95.822 Kč. Podepsána smlouva o dotaci.
Dodání stroje bude v červenci.
Radějov – elektrifikace
V roce 2015 byla na žádost občanů a vlastníků nemovitostí v Radějově projednána na ČEZ možnost
připojení této části města k elektrické síti a byla
podána žádost o připojení lokality. V těchto dnech
již probíhají práce na samotné elektrifikaci. Termín
dokončení je 30. 9. 2019.
Vítání občánků
V pátek 21. června 2019 se konalo v obřadní síni
na úřadě v Manětíně vítání osmi nových občánků
našeho města.
Gratulace mladým hasičům k obhajobě titulu
na mistrovství republiky ve Vlašimi
V letošním roce se našim mladým hasičům opět
podařilo zvítězit v okresním i krajském kole hry
Plamen a tak se mohli poprat o obhajobu titulu
mistrů České republiky. Po velmi vyrovnaném
a napínavém boji se obhajoba podařila. Pro mě je
to výjimečné i tím, že se letošní mistrovství konalo
v mém rodném městě, ve Vlašimi. Děkuji našim
hasičům za vynikající reprezentaci našeho města
a gratuluji jim k tomuto úspěchu!
Pozvánka na koncerty 7. ročníku festivalu Procházky uměním Jitky Hosprové na Manětínsku:
Více na www.prochazkyumenim.cz
6. 7. 2019 v 18.00 hodin v Nečtinech – kaple
sv. Anny – Adam z Kokořova
13. 7. 2019 v 18.00 hodin v Rabštejně nad Střelou – kostel Panny Marie Sedmibolestné – Rod
Pöttingů
19. 7. 2019 v 19.00 hodin v Březíně – kostel sv. Bartoloměje – Ferdinand Hroznata z Kokořova
26. 7. 2019 v 18.00 hodin v Lukové – kostel sv. Jiří
– Duchové v Lukové
2. 8. 2019 v 18.00 hodin v Dolní Bělé – kostel Povýšení sv. Kříže – architekti Zápal a Fischer
6. 9. 2019 v 18.00 hodin v Manětíně – kostel sv. Jana
Křtitele – Marie Gabriela Lažanská
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Usnesení z 8. zasedání zastupitelstva města Manětín
– 26. 6. 2019
Eva Vaňková
Zastupitelstvo města bere na vědomí:
91/19 – zprávu o činnosti starosty od posledního
zasedání zastupitelstva města, která je přílohou
č. 1 tohoto usnesení.
Zastupitelstvo města schvaluje:
92/19 – program 8. zasedání ZM.
93/19 – zapisovatelkou jednání paní Evu Vaňkovou.
94/19 – ověřovateli zápisu pana Josefa Haalu a pana
Miloslava Brože.
95/19 – rozpočtové opatření č. 5, které je přílohou
č. 2 tohoto usnesení.
96/19 – Dodatek č. 1 ke smlouvě o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů s firmou
EKO-KOM, a. s., IČ 2134701, která je přílohou tohoto usnesení č. 3, a pověřuje starostu města jejím
podpisem.
97/19 – záměr prodeje části pozemku parc. č.
201/19 o výměře cca 50 m2 v k. ú. Manětína za cenu
50 Kč/m2.
98/19 – záměr prodeje pozemku parc. č. st.
426/2 o výměře 328 m2 v k. ú. Manětín za cenu
100 Kč/ m2.
99/19 – bezúplatný převod pozemku parc. č. 810/4
v k. ú. Rabštejn nad Střelou do majetku města od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových.

100/19 – Smlouvu o dílo s Antonínem Moulem, IČ
73457981, která je přílohou tohoto usnesení č. 4,
a pověřuje starostu města jejím podpisem.
101/19 – Smlouvu o dílo s Josefem Sedláčkem,
IČ 69936200, která je přílohou tohoto usnesení č.
5, a pověřuje starostu města jejím podpisem.
102/19 – přijetí účelové dotace ve výši 5 000 000 Kč
z Dotačního programu vodohospodářské infrastruktury pro rok 2019.
103/19 – paní J.N. jako přísedící Okresního soudu
Plzeň-sever.
104/19 – návrh regulativů k zapracování do Územní
studie a celkovou situaci stavby – parcelace lokality
Z 3, které jsou přílohou tohoto usnesení č. 6.
105/19 – Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení
věcného břemene a dohodu o umístění stavby
v k. ú. Manětín, č. IV-12-0014771/SOBS VB/2, která je
přílohou tohoto usnesení č. 7, a pověřuje starostu
města jejím podpisem.
Zastupitelstvo města neschvaluje:
106/19 – záměr prodeje pozemku parc. č. parc. č.
107/20, pac. č. 107/22 a parc. č. 772/1 v k. ú. Rabštejn
nad Střelou.
Příští zasedání zastupitelstva města se bude konat 31. července 2019 v KD v Brdě.

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:
Zdeněk Poláček (70 let) Manětín, Václav Pavlovský (88 let) Stvolny, Květa Pirnerová (87 let) Hrádek, Josef Karásek (82 let) Újezd, Václav Polívka (75 let)
Manětín, Drahoslava Čiperová (70 let) Rabštejn nad Střelou, Vilém Schafranek
(82 let) Manětín.
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17. ročník Cykloběhu za ČR bez drog
Tomáš Kraus
V úterý 18. června 2019 protínal Manětín již 17. ročník Cykloběhu za ČR
bez drog. Šlo o největší protidrogovou vzdělávací akci v ČR spojenou se
sportem, nad kterou převzal záštitu
Senát Parlamentu ČR.
V Manětíně proběhlo oficiální přijetí Cykloběhu za ČR
bez drog 2019. Přivítala nás místostarostka Mgr. Věra
Janouškovcová spolu s cca 100 dětmi ze ZŠ.
Setkání probíhalo příjemně, prezentovali jsme náš

účel v oblasti protidrogového vzdělávaní a informovanosti dětí a mládeže ohledně škodlivosti drog.
Pouliční tým zde v ulicích rozdával protidrogové materiály a zodpovídal případné dotazy občanů.
Následně se na náměstí uskutečnil symbolický start
s cyklisty, kteří vyrazili do dalšího města a vezou
s sebou právě tu myšlenku – město bez drog. Poté
proběhla na ZŠ protidrogová vzdělávací přednáška.

Dorostenci SDH Manětín
Petr Severa
Dorostenci při SDH Manětín dokončili další ročník
sportovní činnosti. Dorostence ve složení Alex Klein
(Manětín), Aleš
Tauchen (Žebnice), Jakub Kolář (Horní Hradiště), Štěpán
a Adam Kůsovi
(Mladotice), Jakub Švejkovský
(Žebnice), Jan
Tomášek (Kralovice) doplnili
Vojta Maršán,
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Aleš Severa (Manětín) a Lukáš Šiml (Žebnice).
Od loňského října do letošního června jsme měli bezmála 60 tréninků, ke kterým využíváme posilovnu
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v Manětíně, krytý běžecký stadion v Plzni, atletický
stadion ve Žluticích, běžeckou dráhu na centrální
hasičské stanici na Košutce a fotbalové hřiště v Manětíně. Během roku se dorostenci zúčastňují závodů,
které se konají v různých koutech České republiky.
V Jablonci nad Nisou, Praze, Třebíči a Plzni proběhly
v dubnu a květnu závody dorostu v disciplíně běhu
na 100 m s překážkami.
Dalším závodem bylo okresní kolo v požárním
sportu, které bylo 15. 6. 2019 v Plzni. V konkurenci
mužů s SDH Žebnice a SDH Obora jsme se umístili
na krásném třetím místě.
23. 6. 2019, v den oslav 850. výročí města Manětína,
jsme se vydali na krajskou soutěž do Plzně. Dorostenci
měli natrénováno a těšili se podat výkony, které nás
posunou na MČR do Svitav. Souboj mezi námi a dorostenci z Horní Bělé začal první disciplínou, a to štafetou 4 × 100 m překážek. Kluci měli štafetu najetou, ale
nervozita zapříčinila, že se nám první pokus nepovedl.
Pád při výstupu na domeček byl nepříjemný a díky
tomu byl i čas pomalejší než družstva z Horní Bělé.
Druhý pokus byl mnohonásobně vylepšen a s časem
60:58 s jsme se umístili na 1. místě. Další disciplínou
byl běh na 100 m překážek, kde se kluci součtem
5 časů 92:44 s umístili na druhém místě. Rozhodnout
měly útoky. Věděli jsme, že máme dva pokusy, ale
osudným se nám stala skutečnost, že dva dny před
soutěží nám odešla požární stříkačka a neměli jsme
tak možnost doladit požární útok na zapůjčený silnější

stroj. První pokus byl neplatný z důvodu nenašroubování koše na savici. Věděli jsme, že máme poslední
pokus a musíme atakovat čas Horní Bělé 29:27 s.
Bohužel silnější stroj a rychlé zavodnění vedení bylo
příčinou nedotažení C hadic k nástřikovým terčům
a nenastříkání terčů. Druhé místo v požárním útoku
manětínské družstvo dorostenců posunulo na celkové druhé nepostupové místo. V krajském kole jsme
měli i závodníky v kategorii jednotlivců, kteří závodí
v disciplínách dvojboj a 100 m překážek. Ve středním
dorostu se umístil Aleš Severa na 6. místě a v dorostu
starším Jakub Švejkovský na místě 7.
V požárním sportu může vyhrát pouze jeden a v letošním roce to bylo družstvo z Horní Bělé. Kluky to
velice mrzelo, ale už pomýšlíme na další ročník. V letošním roce nás opustí 3 závodníci, kteří již nesplňují
věkovou kategorii a bude potřeba družstvo doplnit.
Do týmu hledáme sportovce ve věku 13–17 let.
Přes léto nás ještě čekají dva závody na 100 m překážek a začneme se opět připravovat na další ročník
2019 –2020. Touto cesto bych rád poděkoval za podporu SDH Manětín, SDH Horní Hradiště za zapůjčení
stříkačky, městu Manětín, městu Žlutice za možnost
trénovat na stadionu, plk. Ing. Pavlu Musilovi z HZSPK za umožnění tréninků na stanici Košutka, dále
Martinu Smutnému, fanouškům a příznivcům, kteří
za námi dorazili a skvěle fandili, a všem ostatním,
kteří nám drželi palce.

Základní škola Manětín
Pavla Cimlerová, Ředitelka Zš
Vážení spoluobčané, vážení rodiče, milé děti,
dovolte mi, abych na prahu prázdnin zhodnotila
uplynulý školní rok. Naše škola se současným počtem 155 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. V letošním
školním roce jsme pořádali pro žáky různé exkur-
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ze, výlety, přednášky, besedy, kulturní a sportovní
akce. Namátkou zmíním zájezd do Anglie, exkurzi do
Osvětimi, zimní pobyt na horách, Manětínský desetiboj. 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 být na ně hrdí. Též je potěšující, že organizací některých akcí, např. branný závod družstev,
vánoční besídka, dětský den, se ujali samotní žáci
z 8. a 9. ročníku, za což jim patří můj dík.
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Žáci, kteří byli úspěšní v soutěžích
nebo se významnou měrou podíleli na organizaci některých školních
akcí, byli oceněni pochvalou třídní
učitelky nebo ředitelky školy. Jejich
společnou fotografii naleznete na
konci tohoto článku.
Letos naši školu opouští celkem
21 žáků, kteří splnili povinnou školní docházku, a 1 žákyně odchází
na víceleté gymnázium. Všem přeji
mnoho štěstí a úspěchů na středních
školách a v dalším životě.
V novém školním roce bychom měli přivítat 9 prvňáčků a několik nových žáků z Nečtin a z Bezvěrova. Nový
školní rok bychom měli zahájit s počtem 146 žáků.
O letních prázdninách proběhne první část rekonstrukce sociálního zařízení. V srpnu budeme žádat
o získání dotace na rekonstrukci a vybavení počíta-

čové učebny. Děkuji vedení města za
pomoc a plnou podporu.
Děkuji všem pedagogickým i nepedagogickým pracovníkům za práci,
kterou odvedli v uplynulém školním
roce.
Vám i Vašim dětem přeji co nejkrásnější prázdniny a dovolené plné
pohody a odpočinku. A v pondělí
2. září 2019, kdy začíná nový školní
rok, na shledanou!
Na fotografii:
Vanesa Poláčková, Eva Sýkorová, Eliška Hrušková,
Jana Šmídová, Nela Steidlová, Barbora Valešová,
Tereza Myslivcová, Barbora Stoklasová, Tereza Boskovicová, Marcela Stoklasová, Jonáš Haala, Jan Černý,
Mikuláš Klein

Umělecké večery kruhu přátel hudby při městu Manětín
Jana Bláhová
Sobota 6. července 2019 od 19.00 hodin – zámecký sál
QUARTETTO TELEMANN
Vladimír Petr – flétna
David Prosek – hoboj, anglický roh
David Holý – kytara
Václav Petr – violoncello
Quartetto Telemann díky svému nástrojovému obsazení
se velmi rychle začlenilo do koncertního života nejprve na domácích pódiích a poté i v zahraničí.
Do manětínského zámku přijedou už potřetí.
Program: A. Dvořák, G. Ph. Telemann, A. Vivaldi, J. Strauss ml., J. Rodrigo
Sobota 27. července 2019 od 19.00 hodin – zámecký sál
HELENA KADEŘÁBKOVÁ TAŠNEROVÁ – zpěv
GABRIELA DUNDOVÁ SOJKOVÁ – příčná flétna
HANA MILEVOVÁ – klavír
Pěvecký a hudební večer s hudbou mistrů: Bach, Händel, Mozart,
Massenet, Puccini, Dvořák, Martinů, Gluck.
Vstupné 150 Kč, děti 20 Kč, důchodci 90 Kč. Předprodej vstupenek v pokladně zámku
týden před koncertem. Rezervace vstupenek na tel. č. 728 678 889
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SRPEN: JARDA SVOBODA / URBAND / KAMIL PEŠŤÁK / CERMAQUE / POITÍN
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- tradiční mužstva f
- atrakce pro děti
- bohatá nabídka občerstvení po celý den

od 19:30 hod živá hudba
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letní Kino Sokol
Tomislav Štika
Během letošního léta promítá kino Sokol opět pod
širým nebem na manětínské plovárně. Komedie ŽENY
V BĚHU je pro režiséra Martina Horského divácky nejúspěšnější filmový debut, který překonal i legendární
Účastníky zájezdu. V srpnu následuje černá komedie
TERORISTKA od režiséra výborné Teorie tygra Radka Bajgara. V hlavních rolích excelují Iva Janžurová
a Martin Hoffman (ex Luďan ze seriálu Most). Před i po
projekci je otevřený bar, v případě deště bude projekce přesunuta na náhradní termín – sledujte webové
stránky https://www.manetin.cz/mesto/kino/
Pátek, 19. 7. 2019, 21.30 h, koupaliště
ŽENY V BĚHU (komedie, Česko, 2019)
Režie: Martin HORSKÝ
Hrají: Zlata Adamovská, Tereza Kostková, Veronika
Kubařová, Jenovéfa Boková, Ondřej Vetchý, Vladimír
Polívka, Martin Hofmann, Michaela Sodomková, David
Kraus, Petr Vondráček, Ondřej Malý, Bolek Polívka
Věra (Zlata Adamovská) prožila s Jindřichem báječný život a je pevně
rozhodnutá splnit
jeho poslední přání
– zaběhnout maraton! Emancipovaná
a rázná matka tří
dcer v tom nevidí
žádný problém. Prostě si trasu rozdělí na
čtyři díly a zdolají
těch více než 42 kilometrů jako rodinná štafeta. Žádná z nich sice dosud neuběhla ani metr, ale do startu přece zbývají
tři měsíce a trenér Vojta (Vladimír Polívka) připravil
skvělý kondiční plán. Stačí jen začít. Dcery se ovšem
do běhání nehrnou. Mají úplně jiné starosti. Nejstarší
Marcela (Tereza Kostková) čelí dennodenně průšvihům svých tří synů a jejich otec Karel (Ondřej Vetchý)
ji už dvacet let neumí, nebo nechce, požádat o ruku.
Prostřední Bára (Veronika Khek Kubařová) touží po dítěti, jenže pro něj zatím nenašla toho pravého tatínka.

2019

Její biologické hodiny bijí na poplach.
A nejmladší Kačka
(Jenovéfa Boková)
sice chlapa má, ale
ten chlap má jeden zásadní háček – manželku. Zamilovaná Kačka přesto lpí na vztahu bez budoucnosti. Je
zřejmé, že dcery mají momentálně úplně jiné priority
než běžecký trénink. Svérázná maminka Věra proto
musí napnout všechny síly, aby rodinnou štafetu přivedla přes řadu překážek a komediálních komplikací
na start Jindřichova vysněného maratonu. S běháním
je to úplně stejné jako v životě. Důležité je vydržet
a nevzdávat se, když cíl je na dosah… (CinemArt)
Pátek, 16. 8. 2019, 21.00 h, koupaliště
TERORISTKA (komedie, Česko, 2019)
Režie: Radek BAJGAR
Hrají: Iva Janžurová, Martin Hofmann, Tatiana Vilhelmová, Pavel Liška, Eva Holubová, Jana Plodková,
Kristína Svarinská, Jaromír Dulava
Hlavní hrdinkou černé komedie Teroristka je Marie
(Iva Janžurová), učitelka na penzi, která si jednou řekne, že už si nechce připadat
jako kráva. Když jí proti arogantnímu strůjci lokálního
zla (Martin Hofmann) nepomůže ani starostka (Tatiana
Vilhelmová), sežene si zbraň
a rozhodne se udělat to, co
většinu z nás občas napadne, ale hned tu myšlenku
rozumně zapudíme. Brzy
však zjistí, že stejně, jako je
vražda složitá morálně, je nesnadná i prakticky – přesto, že jí bývalý žák, momentálně v podmínce (Pavel
Liška), dává cenné životní rady: „Kriminalita jenom
vypadá jednoduše, paní učitelko, ale pak se dycky
něco posere.“ (CinemArt)
Vstupné na všechna představení je dobrovolné.
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Pověsti z Manětínska
Phdr. Pavel Suk, Ph.D., Kronikář města
Od minulého čísla Manětínského zpravodaje zařazuji jako přílohu na pokračování pověsti, které
v roce 1960 zapsal manětínský učitel Jan Štros.
Před lety jsem pořídil xerokopii jejich strojopisu.
Pověsti většinou vycházejí z reálného základu. Ta
první se týká hraběnky Marie Gabriely Lažanské,
rozené Černínové z Chudenic, která je právem
považována za hlavní osobu v dějinách Manětína. Hraběnka byla na svoji dobu výjimečnou ženou, emancipovanou, která měla ráda vše krásné
a inspirovala se především u svého rodu Černínů
z Chudenic. Podnikla cestu do Benátek, hrála na
klavír před císařským párem, milovala umění. Kromě umění milovala též dobré jídlo, z Itálie si dle
zjištění PhDr. Ireny Bukačové nechala posílat ma-

karóny, které tehdy v Čechách ještě nebyly známé,
pamlsky si nechávala posílat až z Francie. Velice
pečlivě vedla své účty a z nich Dr. Bukačová zjistila,
že si vedla pečlivé a podrobné zápisy též z jedné
své „neřesti“ – milovala hru v karty. Je zajímavé,
že si do účtů zapisovala jen své prohry. A víme,
že její komorník Bernard Karásek ji zachránil před
prohrou celého svého panství. A je historicky doloženo, že ho hraběnka propustila ze svých služeb a za odměnu mu darovala mlýn, kde započal
slavný rod mlynářů Karásků. Pověst, kterou jsme
začali otiskovat, je ovšem díky lidovému podání
pozměněna, jak to ostatně u pověstí bývá. Věřím,
že vás pověsti zaujmou a potěší.

Fotbalové jaro 2019
Jan Kronďák
Něco z historie – účast Manětína v soutěžích:
Krajský přebor – 2005/2006 ,2006/2007, 2007/2008,
2008/2009 (1. A třída – 2009/2010, 1. B třída –
2010/2011, 2011/2012). Okresní přebor – 2012/2013,
2013/2014, 2014/2015
III. třída – 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019
Po několika sezónách, kdy jsme se pohybovali výsledkově kolem středu tabulky III. třídy se nám dařilo
v letošní sezóně stabilizovat hráčský kádr a výsledky
se dostavily. Podařilo se nám díky přístupu a nasazení
všech hráčů rozhodovat důležitá utkání. Výsledkem
našeho úsilí je dosažení druhého místa tabulky, zaručující postup z III. třídy do soutěže Okresního přeboru
v příštím ročníku.
1 Sparta Sulkov
26 23 0 3 124:31 70
2 SOKOL Manětín
26 17 0 9 69:31 53
3 Sokol Dobříč
26 18 0 8 71:39 51
4 Slavoj Žihle „B“
26 16 0 10 69:46 45
5 TJ Trnová
26 15 0 11 63:47 44
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6 Sázavan Bezvěrov
7 Sokol Kralovice „B“
8 Baník Kamenný Újezd
9 Sokol Hunčice
10 Sokol Dolní Bělá „B“
11 Tatran Třemošná „B“
12 Svornost Hvozd
13 Dioss Nýřany „B“
14 Sokol Kozojedy

26
26
26
26
26
26
26
26
26

13
11
11
10
12
11
9
9
7

0
0
0
0
0
0
0
0
0

13
15
15
16
14
15
17
17
19

58:53 43
60:65 37
60:73 34
68:87 33
52:82 33
44:63 29
43:72 28
59:102 27
37:86 19

Našimi nejlepšími střelci v ročníku 2018/2019 jsou
Martin Tureček s 22 brankami (čtvrtý v okrese), Denis
Mrázek s 12 brankami a Kryštof Šlajer s 8 brankami.
Mezi hráči s nejvíce odehranými minutami je Kryštof
Šlajer s 2272 minutami (pátý v okrese), Petr Zelenka
s 2062 minutami, František Janouškovec s 1988 minutami a Jiří Barchanski s 1918 minutami.
Dolní řada zleva: Denis Mrázek, David Karafa, František Janouškovec, Lukáš Tintěra, Radek Vandrovec,
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Dolní Ǝ
Karafa,
TintĢra
Petr Ze
Novák,
Petr Ar
Barcha
Jarosla
Belcák,

Kryštof Šlajer, Petr Zelenka. Horní řada zleva: Václav Novák, Vladimir Alexandrovič Degtjarov, Petr
Archman, Josef Kala, Petr Babic, Jiří Barchanski, Petr
Souček, Jan Kronďák, Jaroslav Hruška.
Chybí: Ján Suja, Ondrej Belcák, Martin Tureček,
Václav Kopelent

Stará garda Sokol Manětín
Stará garda Sokol Manětín – výsledkový servis:
SG Sokol Manětín sehrála ve dnech 31. 5. 2019
a 7. 6. 2019 dvojzápas s mužstvem SG Dioss Nýřany
o celkové první místo v soutěži okresu Plzeň-sever
v sezóně podzim 2018–jaro 2019. První zápas jsme
odehráli na hřišti soupeře, tedy v Nýřanech a prohráli
5:2 (branky Koča Zdeněk, Kolář Petr), v domácím zápase o týden později jsme se rozešli smírně výsledkem
2:2 (branky Ibl Míra 2 ×). Výsledky zápasů se hodnotily

Městská knihovna Manětín
Dne 18. 6. 2019 proběhlo v KD Manětín slavnostní
Pasování prvňáčků na čtenáře.
Prvňáčci přečetli společně pohádku, zazpívali, zatančili a dokonce zahráli krátké divadlo. Dokázali, že už
ví, co je to ETIKETA a předvedli malé ukázky. Máme
velikou radost, že se jim vše povedlo a doufáme, dle
reakcí z řad rodičů, že se program líbil. Děti byly za své
úsilí odměněny krásnou knihou. Na památku dostaly
také pamětní list. Děkuji za spolupráci ZŠ Manětín
a městu Manětín.

Stará garda Sokol Man³tín
VLADISLAV MARŠÁN

Vladislav Maršán

Stará garda Sokol ManĢtín - výsledkový servis:
SG Sokol ManĢtín sehrála ve dnech 31. 5. 2019 a 7. 6. 2019 dvojzáp
tzv. pohárovým způsobem, což znamená, že SG Sokol
celkové první místo v soutĢži okresu PlzeŸ-sever v sezónĢ podzim 2
Manětín
obsadila
v okrese
krásné
2. místo.
odehráli
na hƎišti
soupeƎe,
tedy vcelkové
NýƎanech
a prohráli
5 : 2 (branky Ko
zápase
o týden
pozdĢji
jsme se rozešli smírnĢ výsledkem 2 : 2 (brank
Konečná
tabulka
soutěže:
hodnotily tzv. pohárovým zpƽsobem, což znamená, že SG Sokol M
1. Nýřany
8. Chrást
krásné druhé
místo.

2. Manětín
3. Všeruby
Koneēná4.tabulka
KožlanysoutĢže:
1. NýƎany
5. Zruč
2. ManĢtín
6. Kaznějov
3. Všeruby
7. Kozolupy

9. Plasy
10. Město Touškov
11. Třemošná
12. Úlice
13. Druztová

4. Kožlany
5. Zruē
6. KaznĢjov
7. Kozolupy
8. Chrást
Alena Fišerová
9. Plasy
10.Fotografie
MĢsto Touškov
z této akce si rodiče, po domluvě, mohou
11. TƎemošná
vyzvednout v knihovně.
12. Úlice
13.Soutěž
Druztovápro děti v knihovně pokračuje celý rok

2019:
Ve spolupráci se Zoologickou a botanickou zahradou
města Plzně probíhá od března do prosince 2019 soutěž pro děti v knihovně na téma PŘÍRODA o vstupenky
do ZOO Plzeň na rok 2020.
Pokud bude málo místa, dáme až do srpnového

ervenec 2019
9

2019
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Nové knihy v MěK Manětín
pro dospělé:
Christine Trent – Dáma
z popela
Clara Christensen – Hygge
a polibky
Jan Čenský – Nikdy nedostanete druhou šanci
udělat „První dojem“
Winston Graham – Poldark: běsnící příboj
Kat French – Láska po řecku
pro děti:
Jeff Kinney – Deník báječného kamaráda
Pejsek Tom na prázdninách
Angie Trisová – Zvířecí doktoři

Chris Colfer – Země příběhů:
kouzelné přání
Radka Zadinová – Údolí ticha
Upozornění:
V měsíci červenci bude
knihovna otevřena pouze do
4. 7. 2019.
Důvodem je přechod na nový
knihovní program a čerpání
dovolené.
V měsíci srpnu bude knihovna
otevřena v prázdninovém režimu (pondělí, středa, pátek)
Přejeme Vám krásné léto,
pokud možno se zajímavou
knihou...
Těšíme se na Vaši návštěvu
v měsíci srpnu!

Manětín ČOV a kanalizace
Petr Severa
Dne 25. 6. 2019 byla oficiálně zahájena výstavba
ČOV a kanalizace v Manětíně. V tento den město
Manětín předalo společnostem POOR a STAVMONTA spol. s r. o. staveniště. Stavební práce budou
probíhat na území města Manětín do července
2021, kdy bude stavba dokončena. Termín realizace
samotných kanalizačních přípojek a napojení na
hlavní kanalizační řad bude upřesněn v průběhu
stavby. Celá stavba je rozdělena na jednotlivé stavební objekty. V letošním roce budou probíhat
práce na vybudování ČOV, čerpacích stanic, výtlačných řadů a budování stok. Součástí stavby
bude i zařízení staveniště (stavební buňky, stavební
materiál) a mezideponie výkopového materiálu,
které jsou situovány mimo zastavěné území.
V nejbližších týdnech budou práce probíhat převážně na výstavbě čistírny odpadních vod u čp.
310 (dýhárna). Od 38. týdne (září 2019) budou za-
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hájeny práce na výstavbě čerpací stanice ČS A před
E 17 a výtlačný řad A od E 17 k č. p. 310 (dýhárna),
kde dojde k omezení průjezdu na komunikaci do
Brda.
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, rozhlasem, popřípadě osobně. Další informace
Vám podá Josef Burda (místostarosta města) tel.
606 683 687 nebo Petr Severa tel. 724 147 642.
V průběhu stavby může docházet k větší prašnosti
a pohybu stavební techniky. Dopad negativních
vlivů budeme spolu se zhotovitelskou firmou co
nejvíce minimalizovat a žádáme Vás o trpělivost
a shovívavost po dobu celé výstavby kanalizace
a ČOV.
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astronomické pozorování
Michal Rottenborn
V pátek 26. července 2019 se uskuteční
další pozorování noční oblohy v Manětínské oblasti tmavé oblohy, tentokrát ve
sportovním areálu v obci Nečtiny.
Akce bude zahájena ve 20.30 povídáním o vesmíru
v podání Lumíra Honzíka. Poté, zhruba od půl desáté,
bude následovat vlastní pozorování oblohy. Než se
setmí, namíříme dalekohledy určitě na planety Jupiter
a Saturn. S přibývající tmou se přesuneme k objektům hlubokého vesmíru. Kdy akce skončí? To záleží
především na zájmu a výdrži vás – návštěvníků.
Pokud by bylo v pátek zataženo, přesune se celá akce
na sobotu 27. července se zachováním pátečního
časového rozvrhu. Ověřte si určitě na našem webu
či facebooku, zda se akce v pátek koná! V sobotu se
případně akce uskuteční za každého počasí. Pokud

by bylo zataženo, bude pozorování oblohy nahrazeno jiným programem. Jakým?
Nechte se překvapit.
Návštěvníkům doporučujeme se vybavit
i teplejším oblečením. Noci mohou být chladné,
proto s tím prosím počítejte. Vezměte si s sebou pokud možno baterku s červeným světlem (vhodné je
zadní světlo na kolo nebo obyčejná baterka překrytá červenou fólií), abyste nerušili ostatní. Používání
bílého světla (např. v mobilu) je při sledování hvězd
nevhodné!
Bližší informace o samotném pozorování hledejte na
webových stránkách Hvězdárny v Rokycanech a Plzni
www.hvezdarnaplzen.cz nebo na facebooku www.
facebook.com/HvezdarnaPlzen/.

Z kultury, obchodu, sportu a další informace
• Víceúčelové hřiště Manětín
Objednávky na tel. čísle 728 678 889.
• Poděkování. Děkuji všem gratulantům za přání
a dary k mému životnímu výročí. František Hanus.
• Výkup kožek proběhne v Manětíně u městského
úřadu v sobotu 6. 7. a 3. 8. 2019 od 14.00 hodin. Králičiny 10 Kč. Výkup zajišťuje firma Růžena Kubešová,
tel. 415 749 562, 723 763 418.
• SDH Zhořec pořádá dne 3. 8. 2019 Zhořeckou
sedmičku. Prezentace od 9.00 do 10.00 hodin, start
v 10.00 hod. Délka tratí 1 km a 7 km. Po skončení závodu zahrají Heligonky Aleše Rusňáka. Občerstvení
zajištěno, srdečně zveme!
• Hledáme muže nebo ženu pro příležitostné lehké
práce na zahradě a kolem domku v Manětíně a okolí.
Pracovní doba dle vzájemné dohody a počasí. Ideální
jako přivýdělek pro důchodce. Vlastní doprava je plus,
ale není nutná. Detailní informace na 607 756 035.
• Koupím Simson, Jawa, Stadion, Babeta, Pařez,
Pionýr, Mustang, ČZ, aj. Tel. 728 222 938.
• Přenechám za odvoz rozkládací sedací soupravu

2019

„U“ v Manětíně. Nutno odvézt do poloviny srpna. Tel.
606 885 394.
• Pracovník a pracovnice do výroby na zpracování dýhy. Hledáme kolegu a kolegyni pro výrobu
a zpracování dýh. Nabízíme stabilní pracovní kolektiv,
vstřícné jednání, velmi dobré podmínky v příjemném
prostředí. Vysoké finanční ohodnocení. Václav Štuksa
– jednatel, www.stuksa.cz, tel. 777 697 356
• 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, 606 091 936 (pan Votýpka za provozovatele sběrného dvora Marius Pedersen a.s.) jaromir.votypka@
mariuspedersen.cz
Provozní doba:
Pondělí:
8.00 hod.–12.00 hod.
Středa:
14.00 hod.–19.00 hod.
Sobota:
8.00 hod.–12.00 hod.

MANĚTÍNSKÝ ZPRAVODAJ

13

Naši mladí hasiči jsou opět mistři ČR, gratulujeme!

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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