XLIV. ročník
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Vážení spoluobčané,
zdravím Vás na začátku měsíce června a chci se s Vámi podělit o následující:
Dotace
Program Záchrany architektonického dědictví Ministerstva kultury ČR. Obdrželi jsme částku 1.900.000,Kč na pokračování obnovy historické plochy – západní škarpa v Manětíně. Byly odeslány podklady pro
rozhodnutí o poskytnutí dotace na Ministerstvo kultury.
Podali jsme žádosti o dotace na Plzeňský kraj:
- Z programu „Zachování a obnova pam. hodnoty a podstaty nemovité kulturní památky nebo národní
kulturní památky 2018“ na čp. 92 – obnova střechy dvorního objektu – žádost o 800.000,- Kč. Naše žádost
zařazena do náhradníků.
- Z programu stabilizace a obnovy venkova 2018 na rekonstrukci místní komunikace ve Stvolnech – dotace
300.000,- Kč. Byla podepsána smlouva o dotaci.
- Z programu „Podpora jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Plzeňského kraje v roce 2017“ na velkou
opravu cisternové automobilové stříkačky většího rozsahu jsme odeslali podklady pro vyplacení peněz
a 31. 5. jsme obdrželi na účet města v ČNB částku 1.500.000,- Kč. Dále jsme již v minulém roce obdrželi
dotaci z Plzeňského kraje 500.000,- Kč. Podíl města je 2.065.600,- Kč.
- Z programu „Podpora jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Plzeňského kraje v roce 2018“ jsme
požádali o částku 60.000,- Kč na věcné vybavení jednotky sboru dobrovolných hasičů města.
- Z programu na odstranění havarijních stavů jsme podali žádost o dotaci na opravu propustku v Lipí na
cestě k Radějovu.
- Z programu na podporu pečovatelských služeb pro obce, které mají uzavřenou smlouvu s registrovaným
poskytovatelem jsme podali žádost o dotaci na pečovatelskou službu v Manětíně.
Průtah městem III. etapa
Bylo vydáno územní rozhodnutí. Město se odvolalo z důvodu nesouhlasu s povrchem silnice. Čekáme na
rozhodnutí Krajského úřadu Plzeňského kraje.
Pozemky pro rodinné domy
Probíhá projektování k územnímu řízení. Již se začínají hlásit zájemci, proto neváhejte a zašlete svoji
žádost včas.

Rekonstrukce silnice Manětín – Stvolny – Močidlec (na hranici kraje)
V dubnu byla zahájena oprava této silnice. Je s tím samozřejmě spojena i řada omezení, která musíme
vydržet. Proto Vás žádám o trpělivost a shovívavost. Práce probíhají po etapách, odstartovaly úplnou
uzavírkou v úseku z Manětína až na křižovatku do Hrádku. Po dvou týdnech byl tento úsek zprovozněn.
Poté proběhly práce v úseku od křižovatky do Hrádku ke křižovatce na Kotaneč a Vysočany a dále do
Stvolen. V současné době je uzavřen poslední úsek ze Stvolen na hranice kraje směrem na Močidlec. Pro
bližší informace sledujte internetové stránky města či skupinu Město Manětín na Facebooku.
Návštěva starostů z Bavorska v Manětíně
Ve středu 30. května 2018 zavítala do Manětína skupina 17 starostů z Německa, z okolí našeho
partnerského města Leuchtenbergu. Starostové dorazili odpoledne po 14. hodině, lehce se občerstvili
v zámecké restauraci, absolvovali prohlídku zámku a procházku po našem městě. Krátce po půl páté odjeli.
Manětínské městské slavnosti 2018 a slavnostní žehnání nové vlajky města
V neděli 24. června 2018 se budou konat již 8. Manětínské městské slavnosti. Program bude probíhat
v zámeckém parku od 9.00 hodin. Z programu zmiňuji následující:
9.00 – slavnostní mše svatá s plzeňským biskupem Mons. Tomášem Holubem v zámeckém parku
(v kostele sv. Jana Křtitele probíhá rekonstrukce podlahy).
10.00 – pohádky, sokolnické vystoupení a bohatý program pro děti i dospělé po celý den.
13.00 – slavnostní přivítání a představení nové vlajky města. Požehnání vlajky města plzeňským biskupem
Mons. Tomášem Holubem. Slavnostní obřad bude doprovázet hudbou mládežnický orchestr ZUŠ Plasy.
Poté bude následovat ještě tradiční koncert orchestru.
O letošních slavnostech nás navštíví zástupci německého města Leuchtenberg.
Celý program naleznete na internetových stránkách města i na plakátech.
Konkurz na obsazení pozice ředitele Základní školy v Manětíně
Proběhl konkurz na obsazení pozice ředitele Základní školy v Manětíně. Přihlášeno bylo celkem šest
zájemců. Výběrová komise doporučila na pozici ředitelky Základní školy Manětín, p. o., paní Mgr. Pavlu
Cimlerovou. V blízké době proběhne jmenování do této funkce od 1. 8. 2018 na dobu 6 let.
Opravy místních komunikací
V květnu proběhla oprava komunikace od hlavní silnice na Ovčín a dokončují se opravy místních
komunikací ve Vladměřicích a ve Stvolnech.
Manětínsko - nečtinský mikroregion
Byla schválena dotace na plošinu. Výše dotace 380.000,- Kč. Zástupci mikroregionu na svém zasedání
schválili dodavatele, vybrali stroj a kupní smlouvu. Celkové náklady budou kolem 823.284,- Kč. Podíl města
Manětín bude 146.284,- Kč. Nečtiny 221.642,- Kč a Štichovice 75.358,- Kč.
Kompostéry (300 ks) a štěpkovač – kompostéry jsou distribuovány mezi občany zdarma. Zájemci o
kompostéry si je mohou vyzvednout na hospodářském dvoře města u pana Petra Poláčka. Je potřeba
podepsat smlouvu, ve které budou uvedeny Vaše údaje včetně čísla parcely, kde bude kompostér umístěn.
Kompostéry jsou určeny pro trvale hlášené občany jedné z obcí mikroregionu a zároveň pro majitele či
oprávněné uživatele (nájemce) pozemku, kde bude kompostér využíván. Vyzvedněte si prosím
kompostéry co nejdříve.
Dětské dny v Manětíně
Děkuji všem, kdo zorganizovali a podpořili konání dětských dnů v Manětíně. Základní škole, která
uspořádala dětský den ve čtvrtek 31. 5. 2018 a spolku Baroko v Čechách, který připravil příjemné
odpoledne pro děti i rodiče na koupališti. Spokojení rodiče a nadšené děti svědčili o tom, že se akce
podařila.
Kladení věnců – 8. 5. 2018
Již tradičně se konalo kladení věnců a připomínka obětí 2. světové války. Děkuji všem, kdo se starají o tato
pietní místa.
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Pozvánky:
22. 6. 2018 – vítání občánků v obřadní síni Městského úřadu
24. 6. 2018 – Manětínské městské slavnosti 2018, při kterých se bude konat slavnostní představení
a požehnání nové vlajky města za účasti čestných hostů.
Program 6. ročníku festivalu Procházky uměním Jitky Hosprové:
8. 6. 2018 v 19.00 hodin v Plzni – Velká Synagoga
22. 6. 2018 v 10.30 (pro školy) a v 18.00 hodin v Plasích – venku před hospodářským dvorem
7. 7. 2018 v 18.00 hodin v Nečtinech - kaple sv. Anny
13. 7. 2018 v 18.00 hodin v Březíně – kostel sv. Bartoloměje
20. 7. 2018 v 18.00 hodin v Rabštejně nad Střelou – kostel Panny Marie Sedmibolestné
31. 8. 2018 v 18.00 hodin v Dolní Bělé - kostel Povýšení sv. Kříže
7. 9. 2018 v 10.30 pro školy a v 18.00 hodin v Manětíně - kostel sv. Jana Křtitele / sv. Barbory
18. 9. 2018 v 18.00 hodin v Žihli – kostel sv. Václava
21. 9. 2018 v 18.00 hodin Chyše - zámek
Mgr. Josef Gilbert Matuška, starosta města

Usnesení ze 42. zasedání zastupitelstva města Manětín – 30. 5. 2018
EVA VAŇKOVÁ
Zastupitelstvo města bere na vědomí:
71/18 – zprávu o činnosti starosty od posledního zasedání zastupitelstva města, která je přílohou č. 1
tohoto usnesení.
Zastupitelstvo města schvaluje:
72/18 – program 42. zasedání ZM.
73/18 – zapisovatelkou jednání paní Evu Vaňkovou.
74/18 – ověřovateli zápisu pana Miloslava Brože a paní Věru Janouškovcovou.
75/18 – rozpočtové opatření č. 4, které je přílohou č. 2 tohoto usnesení.
76/18 – záměr prodeje pozemku parc. č. 1617/36 v k. ú. Stvolny.
77/18 – Veřejnoprávní smlouvu s Římskokatolickou farností Manětín, IČ: 477 322 53, která je přílohou
tohoto usnesení č. 3, a pověřuje starostu města jejím podpisem.
78/18 – Smlouvu s ČEZ Distribuce, a. s., IČ 24729035, o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-120011638/VB/001, která je přílohou tohoto usnesení č. 4, a pověřuje starostu města jejím podpisem.
79/18 – Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouvu o právu provést stavbu
s ČEZ Distribuce, a. s., IČ 24729035, č. IV-12-0013174/VB/001 „Manětín, PS, PPČ.1486/81, KNN“, která je
přílohou tohoto usnesení č. 5, a pověřuje starostu města jejím podpisem.
80/18 – uhradit obci Nečtiny náklady na provoz sběrného dvora za rok 2015, 2016 a 2017 ve výši 228 467
Kč.
81/18 – uhradit obci Nečtiny náklady na odvoz a uložení odpadu od obyvatel města Manětín za rok 2017
ve výši 112 308 Kč a zálohu na využití dvora v roce 2018 ve výši 50 000 Kč.
82/18 – Smlouvu o dílo s Ing. arch. Pavlem Krolákem na zpracování Změny č. 1 územního plánu Manětín,
která je přílohou tohoto usnesení č. 6, a pověřuje starostu města jejím podpisem.
Příští zasedání zastupitelstva města se bude konat ve středu 27. 6. 2018 ve Vladměřicích.
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Za poznáním baroka (II. ročník)
PAVEL BENEŠ, MUZEUM A GALERIE SEVERNÍHO PLZEŇSKA
Muzeum a galerie severního Plzeňska v Mariánské Týnici a Státní oblastní archiv Plzeň – okresní archiv
Plasy, Vás srdečně zvou na cyklus přednášek Za poznáním baroka (II. ročník), který pořádá Centrum baroka
v Mariánské Týnici.
Přednášky se konají vždy ve středu v přednáškovém sále SOkA Plasy (Stará cesta 558, 331 01 Plasy) od
16.00 hod:
6. 6. - PhDr. Martin Svatoš, CSc. (Kabinet pro klasická studia, AV ČR): Gratulační sborníky opatu Tyttlovi
v kontextu dobové obrazové a arteficielní poezie
13. 6. - PhDr. Miroslav Hus (Západočeské muzeum v Plzni): Vojenství doby baroka
20. 6. - Prof. PhDr. Ing. Jan Royt Ph.D., DrSc. (Ústav pro dějiny umění FF UK, Ústav dějin křesťanského
umění KTF UK): Barokní poutní místa v Čechách v 17. a 18. století

Práce, která baví! Workship 2018 už se blíží!
ZUZANA LÁŠKOVÁ
Už vám práce přerůstá přes hlavu? Potřebujete natřít plot, posekat trávu nebo naštípat dříví, ale sami už
to nezvládáte? Jste na všechnu práci sami? Můžete si na chvilku oddychnout a pozvat si na pomoc pár
mladých dobrovolníků, kteří rádi přidají ruku k dílu. Už teď trénují svaly, aby mohli již po šesté dorazit na
Workship, dobrovolnickou brigádu konanou v Manětíně a jeho okolí. Misionáři obláti z Plas s tímto
projektem navázali na tradici akce SummerJob, která zde probíhala v předchozích letech.
Od 19. do 25. srpna 2018 přijedou do Manětína dobrovolníci z celé České republiky, Německa a dalších
zemí a na požádání vyrazí pomoci tam, kde bude potřeba a zájem. Rádi navštíví zejména starší nebo
nemohoucí lidi.
Kromě celodenní práce zajišťuje organizační tým na každý večer svého pobytu v Manětíně také bohatý
kulturní program, na který jsou všichni srdečně zváni. Již teď se můžeme těšit na letní kino, divadelní
představení, návštěvu plzeňského biskupa Tomáše Holuba či dětské odpoledne plné her a opékání buřtů.
Podrobný program bude brzy zveřejněn.
Pokud byste rádi využili pomoci účastníků Workshipu, neváhejte kontaktovat naše koordinátory a popište
jim, s čím byste potřebovali pomoci.
Kontakt: Karolína Kastlová – tel. 721 945 348, karolina.kastlova@seznam.cz
Jana Burešová – tel. 723 144 706
Podrobné informace či fotografie z minulých let naleznete na webových stránkách:
www.workship.farnostplasy.cz, bližší informace poskytne také manětínský starosta Josef Gilbert Matuška,
pod jehož záštitou je akce pořádána. Těšíme se na Vás.

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 červnu: Zdeňka Limbergová ze Stvolen (75 let), z Manětína:
Stanislav Wollráb (82 let), Andrej Poláček (81 let), Zdeněk Šubrt (90 let),
Adriana Jirsová (75 let), Jiří Meiner (70 let) a Světluše Drofová (70 let).
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Mladí hasiči Manětín – okresní kolo hry Plamen 2017/2018
LUKÁŠ ŠAFR
Ve dnech 19. – 20. 5. 2018 se v Žichlicích uskutečnilo jarní kolo hry Plamen okresu Plzeň – sever. Z podzimního
kola, které se konalo v říjnu 2017 ve Stýskalech, jsme ze štafety požárních dvojic, kde jsme bohužel udělali
chybu a obsadili 4. místo a v branném závodě, který se nám podařilo vyhrát, nastupovali do čtyř jarních
disciplín požárního sportu celkem s pěti body jako druzí.
Sobotní ráno jsme začali dvěma pokusy požárního útoku CTIF, kde se nám podařilo rekordně zaběhnout oba
pokusy v časech pod 38 sekund, což znamenalo první místo. Další disciplínou byla štafeta 4 x 60 m. Krásná, ale
zároveň zákeřná štafeta. Jakákoliv chyba v předávce a v provedení se trestá neplatným pokusem a odsunem
na poslední místo. Nám oba pokusy vyšly a byla tak cítit obrovská úleva, jak u nás, tak u skvělých manětínských
fanoušků, kteří nás přijeli podpořit. Odpoledne jsme ukončili štafetou CTIF, kde nás díky chybám v jednom
úseku v obou pokusech předběhlo družstvo z Horní Bělé, byť jen o pár setin.
V neděli jsme již nesměli nic podcenit a tříbodový náskok před požárními útoky nás sice trochu uklidňoval, ale
zároveň jsme ze zkušeností věděli, jak právě tato disciplína dokáže nakonec zamíchat již navenek jasným
pořadím, kdy první může být odsunut díky neplatným pokusům a zadní družstvo nečekaně dokáže vyšplhat do
popředí. Nám se podařilo zaběhnout oba platné pokusy a druhým časem požárního útoku jsme ostatním
družstvům dokázali, že si postup a reprezentaci okresu Plzeň-sever na krajském kole, které se uskuteční 9. –
10. června 2018 na atletickém stadionu v Klatovech, zasloužíme.
V kategorii mladší jsme po dvou disciplínách z podzimu postupovali s pěti body z druhého místa. Jarní kolo
v Žichlicích se našim mladším povedlo a i když to na chvilku vypadalo, že by mohli myslet i na prvenství, tak
naprosto zaslouženě kluci obsadili druhé místo za Horním Hradištěm z celkového počtu 24 družstev okresu
Plzeň-sever.
Velké poděkování patří organizátorům akce, rozhodčím SDH, vedoucím MH a všem, kteří od pátku do neděle
věnovali svůj čas pro děti z našeho okresu. Poděkovat bychom chtěli i vedení ZŠ a celému pedagogickému
sboru za uvolnění dětí na hlavní trénink před soutěží.
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Zahradní kompostéry – distribuce, administrativa
V současné době jsou již distribuovány kompostéry. Zájemci si je mohou vyzvednout v hospodářském
dvoře města u pana Petra Poláčka. Je potřeba podepsat smlouvu, ve které budou uvedeny Vaše údaje
včetně čísla parcely, kde bude kompostér umístěn.
Kompostéry jsou určeny pro trvale hlášené občany jedné z obcí mikroregionu a zároveň pro majitele či
oprávněné uživatele (nájemce) pozemku, kde bude kompostér využíván. Vyzvedněte si, prosíme,
kompostéry co nejdříve.

Zahradní kompostér – stručný návod na obsluhu
JAROSLAV HRUŠKA
Odhaduje se, že v rodinných domech se zahradou se ročně vyprodukuje 180 kilogramů bioodpadů na
osobu. Jedná se jednak o zahradní odpad jako je tráva, zbytky květin, listí, padané ovoce, větve, jednak o
rostlinný kuchyňský odpad (např. slupky od brambor). Domácím kompostováním lze tento materiál
zpracovat a vyrobit z něho kvalitní kompost. Bylo by škoda, aby končil ve směsném odpadu a my museli
za jeho likvidaci platit. Kompostování je stará osvědčená technologie, funguje bez zápachu a bez
problémů, pokud dodržíte několik jednoduchých zásad a pravidel.
Základní pravidla kompostování
1. Kompost umístíme tak, aby byl pohodlně dostupný za každého počasí. Měl by být v polostínu.
2. Zajistíme kontakt kompostu s půdou pod ním, aby k němu měly přístup půdní organismy (kompostér
nesmí stát na betonu).
3. Do spodní vrstvy kompostéru dáme hutný, hrubší a vzdušný materiál (větvičky, sláma, suché rostliny
aj.). Doporučená výška této spodní vrstvy je 2 až 5 cm.
4. Materiál ke kompostování dobře promícháme: vlhký se suchým, porézní s hutným, dusíkatý (například
čerstvá tráva, zvířecí trus) s uhlíkatým (např. sláma, kůra, piliny, nadrcené větve). To je obzvláště důležité
u uzavřených kompostérů, kde se odpad nepřehazuje.
5. Hrubý materiál do kompostu je dobré nadrtit či nařezat. Větve, sláma, tvrdé části zeleniny – kousky by
měly mít maximálně velikost prstu na ruce.
6. Pro rychlejší a kvalitnější kompostování přidáváme zralý kompost nebo zeminu (zvláště převažuje-li
jeden materiál, například tráva).
7. Pravidelně kontrolujeme správnou vlhkost kompostu (kompost by neměl být promáčený, ani se drolit).
Co patří do kompostu
Kompostovat můžete v podstatě všechny materiály, které v přírodě podléhají rozkladu. Pokud však
nemáte dostatek zkušeností, doporučujeme řídit se touto tabulkou:
ANO


zbytky ovoce a zeleniny, uvadlé květiny, tráva, listí, stonky, drobnější větve, kousky dřeva, trus
býložravých domácích zvířat (králíci, slepice), čajové sáčky, lógr od kávy, malá množství zbytků
jídla, znečištěný papír (čistý papír je lepší recyklovat), popel z chemicky neošetřeného dřeva

NE


oddenkové plevele (např. svlačec rolní, pýr plazivý), semenné plevele s vyzrálými semeny, části
rostlin napadené chorobami či cizopasníky, zbytky masa, kosti, sáčky od vysavačů, čisticí
prostředky, chemikálie (barvy, ředidla, léky atd.), plasty, porcelán, sklo
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Co získáte kompostováním?
Kompostováním odpadu si můžete sami vyrobit kvalitní kompost, který obsahuje všechny cenné živiny.
Ušetříte za půdní substráty a snížíte množství odpadů, které produkujete. Navíc přispějete k záchraně
vzácných rašelinišť.
Tipy pro zahradu i byt
Vyzrálý kompost se hodí ke všem pěstovaným plodinám, ovocným stromům, keřům i na trávník. Do půdy
jej zapravujte mělce - stačí použít vrstvu 1 až 2 centimetry. Pro pěstování pokojových rostlin promíchejte
zeminu se zralým kompostem v poměru 1:1 až 2:1.
Problémy, na které můžete narazit
 Zápach. Pokud kompost zapáchá, je nutné jej přeházet - provzdušnit. Zápach může vznikat také
při kompostování mokrého materiálu, který neumožní přístup vzduchu, třeba čerstvé trávy.
Proto ji před uložením do kompostéru smíchejte s listím či pilinami nebo nechejte zaschnout.
 Hlodavci. Nemilé návštěvě předejdete, když na kompost nebudete dávat vařená jídla a maso.
Problémy s potkany ale mohou mít také domy s vestavěnými drtiči odpadů, které pro ně v
kanalizaci vytvářejí ideální podmínky. Bioodpad proto raději ukládejte na kompost.
 Plevel. Na kompost rozhodně nepatří právě semenící a oddenkaté plevele (pýr, kozí noha).
Ostatní však ano, pokud totiž kompost často překopáváte, vytváří se v něm vysoká teplota, která
řadu plevelů zničí.
 Odpad se nerozkládá. Pokud dodržujete pravidla, měl by proces probíhat správně. Zralý kompost
je tmavý, jemně zrnitý, nezapáchá, ale voní humusem.
Další informace:
Ekodomov (www.kompostuj.cz)

Koncert v manětínském zámku
JANA BLÁHOVÁ
Kruh přátel hudby při Městu Manětín pořádá v sobotu
23. června 2018 od 20.00 hodin v zámeckém sále
koncert, na kterém vystoupí:

Kristina Nouzovská Fialová - viola
Petr Nouzovský - violoncello
Oba umělci jsou uznávaní koncertní mistři a laureáti
národních i mezinárodních soutěží. Spolupracují
s předními českými i zahraničními umělci.
Program: A. Dvořák, L. v. Beethoven, R. Haas, A. Vivaldi,
A. Skoumal
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.

Červen 2018
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Astronomické pozorování
JOSEF JÍRA
Západočeská pobočka České astronomické
společnosti a Hvězdárna v Rokycanech a Plzni Vás
zvou na letní pozorování v Manětínské oblasti
tmavé oblohy. Užijete si opravdovou tmavou noc
plnou světlušek, houkání sov a padajících hvězd!
Navštivte nás, i pokud se chcete dozvědět více
o vesmíru. Zprostředkujeme vám pohled na některé planety sluneční soustavy, dvojhvězdy i objekty
vzdáleného vesmíru dovezenou astronomickou technikou s odborným výkladem.
Návštěvníkům doporučujeme vybavit se teplým oblečením a termoskou s horkou kávou nebo čajem. 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 Západočeské pobočky České
astronomické společnosti www.zpcas.cz nebo na facebooku www.facebook.com/zpcas. Pozorování se
uskuteční pouze za jasného počasí! V případě nepříznivého počasí je zpravidla zvolen náhradní termín o
den později.





8. 6. - Pozorování noční oblohy v Pšově, od 21.00 hod v areálu místního fotbalového hřiště
13. 7. - Pozorování noční oblohy u kapličky mezi obcemi Štichovice a Česká Doubravice od 22.00
hod
11. 8. - Pozorování meteorického roje Perseidy v Manětíně na místním letišti
pravděpodobně na konci září nebo v říjnu se uskuteční pozorování noční oblohy v Bezvěrově
(sledujte naše webové stránky)

Za noční oblohou, objevováním souhvězdí se samozřejmě můžete vypravit i sami, stačí si stáhnout
některou z mnoha aplikací do mobilu (např. Sky Map) popřípadě si vytisknout aktuální mapku noční
oblohy. Máte-li dalekohled, můžete se sami pokusit pátrat i po objektech vzdáleného vesmíru. Přejeme
příjemnou zábavu a těšíme se na setkání. Více informací o aktuálních akcích naleznete na webových
stránkách www.manetinskatma.cz

Červen 2018
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Program Kina Sokol
TOMISLAV ŠTIKA
Pátek, 15. 6. 2018, 20.00 hod
ZAHRADNICTVÍ: NÁPADNÍK (komedie, drama, Česko, 2017)
Režie: Jan HŘEBEJK
Scénář: Petr JARCHOVSKÝ
Hrají: Anna Fialová, Anna Geislerová, Martin Finger, Ivan Lupták, Filip
Březina, Gabriela Míčová, Klára Melíšková, Karel Dobrý, David Novotný,
Lenka Krobotová, Sabina Remundová, Vendula Svobodová, Miroslav
Táborský.
Filmová trilogie Zahradnictví se skládá ze tří samostatných filmů
odehrávajících se na pozadí nejdramatičtějších období minulého století a
časově předchází oblíbenému snímku Pelíšky (1999). Vypráví o třech
rodinách: rodině leteckého radiotelegrafisty, rodině majitele kadeřnického
salonu a rodině majitele zahradnictví. Obsáhne 20 let života postav, které musely v těchto pohnutých
časech prožít nejlepší léta svých životů.
Nápadník se odehrává na konci 50. let a vypráví o rodinných vztazích poznamenaných válkou a
komunistickým převratem. S tragikomickým nadhledem vykresluje generační střet mezi předválečnou a
poválečnou generací. Nápadník je romantickou komedií o představách rodičů, jak by mělo vypadat štěstí
jejich dětí. (CinemArt)
Vstupné na všechna představení je dobrovolné.
Průběžně aktualizovaný program naleznete na webových stránkách: www.manetin.cz/mesto/kino

Rozpis zápasů jaro 2018 - Sokol Manětín
JAN KRONĎÁK
25. kolo Neděle 10. 6. 2018 14:00 Sokol Kralovice B - SOKOL Manětín
26. kolo Sobota 16. 6. 2018 17:00 SOKOL Manětín - Kamenný Újezd

Stará garda Sokola Manětín informuje své příznivce o svých výsledcích
VLADISLAV MARŠÁN
Na jaře odehrány zápasy:
13. 4. 2018 Manětín – Druztová 3 : 0
Branky: Barchanski Jirka, Kolesa Jarda, Maršán Petr
20. 4. 2018 Třemošná – Manětín 1 : 3
Branky: Zelenka Petr 2x, März Jarda
4. 5. 2018 Manětín – Chrást 5 : 0
Branky: Pirner Ludva, März Jarda, Zelenka Petr, Kolesa Jarda, Ibl Míra
7. 5. 2018 Manětín – Třemošná 2 : 1
Branky: Barchanski Jirka, Janouškovec Franta
11. 5. 2018 Zruč – Manětín 3 : 0
18. 5. 2018 Manětín – Plasy 6 : 3
Branky: Maršán Petr 2x, Vandrovec Radek 2x, Polívka Václav, Barchanski Jirka
Červen 2018
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Soutěž SG okresu Plzeň-sever je rozdělena na dvě skupiny A (7 mužstev), B (6 mužstev), přičemž ve skupině
A naše mužstvo po velice kvalitních výkonech obsadilo druhé místo za Zručí. To znamená, že ve dnech 1.
6. a 8. 6.2018 odehrajeme utkání s druhým mužstvem skupiny B o třetí místo. Naším soupeřem je mužstvo
ze Všerub.
ZRUČ
MANĚTÍN
PLASY
TŘEMOŠNÁ
KOŽLANY
CHRÁST
DRUZTOVÁ

11
11
11
12
11
11
11

9
8
6
4
4
3
0

1
0
2
3
3
0
1

1
3
3
5
4
8
10

43:19
37:20
40:27
28:29
30:35
13:33
14:42

28
24
20
15
15
9
1

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

Městská knihovna Manětín oznamuje, že ve
dnech 2. - 6. 7. 2018 bude z důvodu čerpání
dovolené zavřeno.

Ordinace praktického lékaře MUDr. Stehlíka
oznamuje, že dne 7. 6. 2018 (čtvrtek) není
ordinace v Nečtinech, je ordinace v Dolní
Bělé 8.00 – 12.00 hod.
Změna je z důvodu zástupu v Dolní Bělé.
Návštěvy lze nahlásit na tel. čísla ordinací:
Manětín 373 392 246 a Dolní Bělá 373 394 258.
Pozvánka na 4. kolo ZČHL ve Štichovicích
Sbor dobrovolných hasičů Štichovice si Vás
dovoluje pozvat na 4. kolo Západočeské hasičské
ligy 2018, které se uskuteční v neděli 10. 6. 2018
od 10:00 hod. ve sportovním areálu SDH
Štichovice. Občerstvení zajištěno.
Více informací na www.zchl.cz.
U této příležitosti SDH Štichovice pořádá
v sobotu 9. 6. 2018 v prostoru hasičského cvičiště
venkovní taneční zábavu. Hraje p. Jiří Taut,
vstupné dobrovolné, začátek od 20:00 hod. Při
nepřízni počasí se akce přesune na krytý parket.
Těšíme se na Vaši návštěvu, SDH Štichovice
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.

Červen 2018

SDH Zhořec pořádá v sobotu 7. 7. 2018 od 15.00
hod dětský den na návsi ve Zhořci, zveme děti
i rodiče. Po této akci se bude konat tradiční
Pálení Husa s večerním posezením při muzice
Milana Kůsy (Metronom).
Výkup kožek proběhne v Manětíně u městského
úřadu v sobotu 7. 7. 2018 od 14.00 hodin.
Králičiny 10 Kč.
Výkup zajišťuje firma Růžena Kubešová, tel. 415
749 562, mobil 723 763 418.
SDH Stvolny připravuje na den 14. 7. 2018
uspořádání tradičního turnaje v malé kopané.
Dáváme s předstihem na vědomí všem
příznivcům této sportovně kulturní akce
plánovaný termín a těšíme se na Vaši návštěvu.
Poděkování
Rád bych touto cestou poděkoval všem
účastníkům, divákům a organizátorům za hladký
průběh okrskové soutěže v požárním sportu 19.
5. 2018 v Hrádku. Dále jménem sboru děkuji
všem našim sponzorům, především Městu
Manětín, ZDV Štichovice, Maso - uzeniny Jirgl a
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panu Martinu Pirnerovi. Vladimír Beneš, starosta
SDH Brdo – Hrádek.
Prodej slepiček
Drůbež Červený Hrádek opět prodává slepičky
z vlastního chovu, typu Tetra hnědá, Dominant
ve všech barvách a slepičky Green Shell typu
Arakauna. Stáří 15-20 týdnů, cena 159-195Kč/ ks.
Prodej: Manětín - u pošty
6. června 2018 - 16.30 hod.
21. června 2018 - 13.00 hod.
Výkup králičích kožek - cena dle poptávky. Info:
Pá 9.00 – 16.00 hod., tel.601576270, 728605840
Pizzerie Manětín
Do Pizzerie Na Náměstí hledáme kuchařku na
HPP. Pracovní doba – krátký a dlouhý týden.
Pro další informace pište na email
pizzeriemanetinbednarova@seznam.cz, do zpráv
na facebookové stránce, osobně v Pizzerii u Elišky
Bednářové. Nástup od 1. 7. 2018

Pravidelně budu odkupovat listovou a
kořenovou zeleninu (mrkev, pastiňák apod.) od
místních zahrádkářů, na podzim dýně hokaido.
Děkuji, Monika K., tel 721 831 128.
Sběrný dvůr Nečtiny
V Nečtinech je v provozu sběrný dvůr, kam
mohou vozit odpady i občané našeho města.
Kontakt na sběrný dvůr:
Telefon obsluha:
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
Provozní doba:
Pondělí :
0800 hod. - 1200 hod.
Středa:
1400 hod. - 1900 hod.
Sobota:
0800 hod. - 1200 hod.

Koupím garáž v Manětíně
nabídky prosím na telefon 720 587 362.
Prodám domek v Manětíně 3 + 1 se zahradou,
informace na tel. 775 774 401.
Prodám levně prostorný peřiňák (šířka 105 cm,
hloubka 40 cm). Tel. 723 686 118.
PROFIDŘEVO spol. s r. o. Blatno nabízí:
Stavební řezivo (prkna, fošny, hranoly, krovy):
prkna - cena od 6 050 Kč/m3,
fošny a hranoly - cena od 7 500 Kč/m3,
při platbě v hotovosti sleva 15%.
Dřevěný odpad: krajiny - cena od 633 Kč/PRM a
štípané palivové dřevo - cena od 895 Kč/prmS
(ceny uvedeny s DPH)
Tel. 777 562 970, nainar@eur-palety.cz
Kontejner na použitý textil v Manětíně
V Manětíně na parkovišti u víceúčelového hřiště
je nově umístěn kontejner na použitý textil. Je
určen pro ukládání čistého a suchého použitého
ošacení, příp. obuvi, které může ještě sloužit k
dalšímu upotřebení, podrobně je vše popsáno na
kontejneru.

Červen 2018
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Vydavatel Manětínského zpravodaje: Město Manětín, Manětín 89, 331 62, IČ: 00258091. Periodický tisk
územního samosprávného celku – měsíčník, místo vydávání Manětín.
Toto číslo zpravodaje pro Vás připravili Jiří Pešík, Hana Burdová. Do čísla přispěli: Josef Gilbert Matuška, Eva Vaňková,
Pavel Beneš, Zuzana Lášková, Marie Kleinová, Lukáš Šafr, Jaroslav Hruška, Jana Bláhová, Josef Jíra, Tomislav Štika, Jan
Kronďák a Vladislav Maršán, všem děkujeme. Za případné tiskové chyby se čtenářům omlouváme.
Příspěvky do červencového čísla nám prosíme zasílejte do 28. června 2018 na adresu zpravodaj@manetin.cz.
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