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Vážení spoluobčané,
zdravím Vás na začátku srpna, v polovině letních prázdnin, které jsou časem odpočinku a dovolených.
Přeji Vám všem krásné letní dny! Dnes se chci s Vámi podělit především o tyto záležitosti:
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.
Z programu na odstranění havarijních stavů Plzeňského kraje jsme podali žádost o dotaci na opravu
propustku v Lipí na cestě k Radějovu. Schválena dotace ve výši 76.000,- Kč. Celkové náklady byly 84.700,Kč. Peníze byly převedeny na účet města.
Poděkování paní ředitelce Mgr. Věře Janouškovcové
Chci poděkovat paní ředitelce Věře Janouškovcové za její práci pro manětínskou základní školu. Dvacet let
ve funkci ředitelky je opravdu hodně. Děkuji za všechno, co pro školu vykonala a přeji jí hodně zdraví
a radostí do dalších let!
Nová ředitelka Základní školy v Manětíně
1. srpna se stala ředitelkou Základní školy v Manětíně p. o. paní Mgr. Pavla Cimlerová. Přeji nové paní
ředitelce mnoho úspěchů v nové funkci, hodně síly, moudrosti a trpělivosti pro dobré vedení naší školy.
Velká gratulace Mistrům České republiky ve hře Plamen a dorostencům
Připojuji se k zástupům gratulantů a jsem rád, že se Vám to povedlo! Děkuji za výbornou reprezentaci
našeho města a za to, co jste pro tento úspěch udělali! Já jsem věřil, že se Vám to podaří! Zároveň gratuluji
družstvu dorostu k pěknému umístění na MČR v požárním sportu a rovněž děkuji za reprezentaci města!
Manětínsko - nečtinský mikroregion
Byla schválena dotace na plošinu od Plzeňského kraje. Výše dotace 380.000,- Kč. Celkové náklady jsou
823.284,- Kč. Byla podepsána smlouva o dotaci.
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, kde 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.

Workship – dobrovolnická akce na Manětínsku
I letos podobně jako v posledních letech proběhne na Manětínsku od 19. do 25. srpna akce Workship,
které se zúčastní mladí lidé z celé naší vlasti a letos pravděpodobně i z dalších evropských zemí. Vážím si
toho, že přichází pomoci zvláště těm, kteří pomoc potřebují. Srdečně nás zvou na připravený doprovodný
kulturní program.
Pozvánky:
Program 6. ročníku festivalu Procházky uměním Jitky Hosprové:
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
Dobrovolné vstupné je letos věnováno kostelu sv. Jiří v Lukové u Manětína.
Další prázdninové pozvánky:
4. srpna 2018 - Hudební odpoledne na zámku v Manětíně, vystoupení jedné z nejlepších světových
Beatles revivalů na světě, THE BACKWARDS - Beatles revival, doprovodné kapely: Cerberos, Artur,
Anakonda Benda
10. srpna 2018 - Lívancová pouť umělců v kostele sv. Barbory
18. srpna 2018 - Barokní den pro rodiny s dětmi, slavnostní zakončení Letního barokního festivalu
19. – 26. srpna 2018 – Workship 2018 – dobrovolnická brigáda pomáhající lidem na Manětínsku
25. srpna 2018 - Hradozámecká noc - nezapomenutelný zážitek v netradiční době
28. srpna 2018 - kostel sv. Barbory - první koncert v rámci projektu Josef Antonín Plánický Opella
ecclesiastica. Další koncerty se budou konat v Klášteře Teplá (29. 8.), v Dobřanech (30. 8.) a v našem
partnerském městě v Leuchtenbergu v Německu (31. 8. 2018)
7. září 2018 - Mezinárodní noc pro netopýry - osvětová akce zaměřená na ochranu netopýrů
15. září 2018 ve 20.00 hodin - Koncert Ivana Klánského - klavírní recitál. Program: L. van Beethoven,
F. Chopin, W. A. Mozart
Mgr. Josef Gilbert Matuška, starosta města

Usnesení ze 44. zasedání zastupitelstva města Manětín – 25. 7. 2018
EVA VAŇKOVÁ
Zastupitelstvo města bere na vědomí:
102/18 – oznámení J. P. o odhlášení z trvalého bydliště v Manětíně a zániku mandátu člena zastupitelstva
města.
103/18 – slib nového člena zastupitelstva Tomislava Štiky, který bude přílohou č. 1 tohoto usnesení.
104/18 – zprávu o činnosti starosty od posledního zasedání zastupitelstva města, která je přílohou č. 2
tohoto usnesení.
Zastupitelstvo města schvaluje:
105/18 – program 44. zasedání ZM.
106/18 – zapisovatelkou jednání paní Evu Vaňkovou.
107/18 – ověřovateli zápisu pana Jana Fencla a pana Miloslava Brože.
108/18 – rozpočtové opatření č. 7, které je přílohou č. 3 tohoto usnesení.
109/18 – přijetí dotace z Operačního programu životní prostředí 2014-2020 na výstavbu kanalizace a ČOV
v Manětíně.
110/18 – Příkazní smlouvu č. 16142018 s AP INVESTING, s. r. o., IČ 60712121, která je přílohou tohoto
usnesení č. 4, a pověřuje starostu města jejím podpisem.
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111/18 – Příkazní smlouvu č. 16132018 s AP INVESTING, s. r. o., IČ 60712121, která je přílohou tohoto
usnesení č. 5, a pověřuje starostu města jejím podpisem.
112/18 – záměr prodeje pozemku parc. č. 760/61 o výměře 88 m2, pozemku parc. č. st. 48/2 o výměře 14
m2 a pozemku parc. č. 760/62 o výměře 21 m2 v k. ú. Hrádek u Manětína dle geometrického plánu č. 92116/2017.
113/18 – záměr prodeje pozemku parc. č. 585/2 o výměře 538 m2, pozemku parc. č. 584/2 o výměře 23
m2 a pozemku parc. č. 584/6 o výměře 50 m2 v k. ú. Manětín.
114/18 – prodej pozemku parc. č. 772/4 o výměře 38 m2 v k. ú. Rabštejn nad Střelou dle GP 261-185/2017
za cenu 100 Kč/m2 manželům J. a D. B..
115/18 – prodej pozemku parc. č. 1644/4 o výměře 919 m2 v k. ú. Manětín dle GP 664-1052/2018
Plzeňskému kraji, IČ 70890366, za cenu 100 Kč/m2.
116/18 – prodej pozemku parc. č. 1490/3 o výměře 675 m2 v k. ú. Manětín do podílového spoluvlastnictví
manželům D. L. a V. L. a manželům L. L. a L. L., za cenu 50 Kč/m2.
117/18 – v kupní smlouvě na prodej pozemku par. č. 1490/3 v k. ú. Manětín ujednat předkupní právo
věcné ve prospěch města za stejnou kupní cenu a zákaz zcizení a zatížení pozemku do doby zprovoznění
budovy čp. 264 k účelům uvedeným v žádosti.
118/18 – Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 12/2018 s firmou BOLID M s. r. o., IČ 263 47 741, který je
přílohou tohoto usnesení č. 6, a pověřuje starostu města jeho podpisem.
119/18 – Smlouvu s ČEZ Distribuce a. s., IČ 24729035, o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-120011582/VB/1, která je přílohou tohoto usnesení č. 7, a pověřuje starostu města jejím podpisem.
Příští zasedání zastupitelstva města se bude konat ve středu 29. 8. 2018 v Manětíně.

Manětín a osmičkový rok 1718 aneb o některých řemeslech i rodech v Manětíně
v době před 300 lety
VÁCLAV JIRSA
Farář Václav Alexius Pleschner v r. 1718 dokončil svoji kroniku Kůru literátského. Podle jeho kroniky
nová věž na severní straně městského a farního kostela sv. Jana Křtitele ještě neměla půlorloj. Nevíme
proč. O věži kostela jsem napsal článek ve Vlastivědném sborníku (VS) č. 2/2017. Jedna poznámka k článku
ve VS a obrázku ciferníku věžních hodin: V detailu fotografie p. Z. Řeháka je patrná kovová tabulka na
hodinovém stroji. Pravděpodobně znázorňuje původní kostel sv. Jana Křtitele. Jak mi nedávno řekla paní
J. Hladíková z Manětína, obrázek restaurovala v době „oživování“ hodinového stroje, tedy před 40 lety.
V kronice Kůru literátského najdeme řadu zajímavostí a jmen z doby před 300 lety. Dvorským
hofmistrem byl Jarolím Tichý, sirotčím sekretářem Jan Kasar, hejtmanem a správcem panství
„mantinského“ Ondřej Kratochvíle, Antonín Tichý byl hejtmanem a správcem chříčského panství, Jiří Vlček
důchodní na panství lnářském, atd. Městští úředníci dostali od hraběnky Marie Gabriely Lažanské
jednotné černé roucho a pláště, „…aby při službách božích a jiných slavnostech uctivě se v jednostejném
oděvu ukázati mohli.“ V. A. Pleschner městské úředníky v r. 1718 ve své Kronice vyjmenovává: Matěj
Drtina, primas (první konšel), Vít Vogner, Matěj Vodrážka, Šimon Vilímek, Martin Steidl, Matěj Ondrych,
Jan Drtina, Martin Houska, Jan Vongler, Šimon Drtina, Štěpán Borovec, Jan Pták.
K roku 1718 byl německy napsaný Soupis obyvatel Manětínského a Rabštejnského panství. Část týkající
se Manětína přeložil v r. 1956-1957 kronikář Jindřich Nacházel (J.N.). Jak uvedl, originál soupisu našel ve
sběru surovin v Kralovicích. Podle J.N. byly v soupisu uvedeny všechny obce, které tehdy k manětínskému
panství patřily: Manětín, Vladměřice, Doubravice (Česká), Štichovice, Křečov, Hodovíz, Pláně, Vrážno,
Korýtko, Dražeň, Mrtník, Bučí, Loza, Líté, Špankov, Hvozdo, Radějov, Újezd, Luková, Černá Hať, Strážiště,
Brdo, Lipí. V soupisech jsou uvedeni obyvatelé trvale i dočasně bydlící (tzv. „přístřeší“). Najdeme tam i
povolání většiny obyvatel. V uvedeném soupisu napočítáme téměř 630 poddaných a řemeslníků.
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Řada obyvatel, o kterých psal V. A. Pleschner se v seznamu k r. 1718 nevyskytuje, třeba umřeli či se
odstěhovali. Kdo ví. Některá příjmení, možná i rody, se dodnes či donedávna v Manětíně objevovaly.
Namátkově vybírám příjmení z Manětína: Křížek, Pták, Beneš, Červenka, Steidl, Zelenka, Grün, Pešík, Klein,
Tříska, Kučera, Procházka, Krátký, Soukup, Fišer, Vodrážka.
Některá manětínská příjmení najdeme i v obcích, které k panství patřily. Jejich nositelé zřejmě do
Manětína přišli po roce 1718. Například: Novák, Václavík, Soukup, Hlous, Leiblinger, Kroupa, Havel, Boháč,
Domabyl, Wetengl, Brož, Pašek, Pešek, Moule, Pešička, Štork, Hanzlíček, Kronďák, Vopat, Mašek, Suk,
Koukl, Lídl, Široký, Pirner, Bláha, Tupý, Holota, Smutný, Michl, Urban, Bulín, Beránek, Karásek, Plic, Burda,
Koudele, Eret, Janouškovec, Korsa, Korbelík.
A která řemesla připomenout? Pomůže nám statistika, kterou jsem sestavil podle soupisu obyvatel
k roku 1718: ve městě bylo trvale přihlášeno 7 krejčích, 7 řezníků, 5 kovářů, 5 zedníků, 4 obuvníci, 4 pekaři,
2 bednáři, 2 hrnčíři, 2 koláři, 2 kramáři, 2 písaři, 2 tesaři, 2 tkalci, 2 zámečníci. Řada řemesel měla po
jednom zástupci: barvíř, běžec (poslíček), cihlář, jirchář, kameník, koželuh, kuchař, mydlář, pokrývač,
sládek, sladovník, sochař, truhlář, zahradník.
Na vesnicích, patřících k panství, to je jednoduché. Z řemeslníků se objevují pouze kováři, ale ti
v seznamu obyvatel vypracovaném J. Nacházelem nejsou. Kováři byli v Dražni, Špankově, Pláních,
Veleslavíně (Jiří Petrlík 62 let), Vrážném, Hodovízi, Hvozdě, Doubravici.
Dnes se zastavím u manětínských kovářů v roce 1718, i když se podle „mé“ statistiky umístili za řezníky
a krejčími až na děleném třetím místě spolu se zedníky.
V době po požáru Manětína (r. 1712) určitě byli kováři velmi potřební. Podíleli se na obnově kostela,
zámku i vyhořelých domků manětínských obyvatel. Neví se přesně, jak to bylo s hodinovým strojem v nové
věži, farář V. A. Pleschner se o něm nezmiňuje. Možná, že hodinový stroj potřeboval jen opravit, a to mohli
zajistit právě místní řemeslníci – některý z kovářů a zámečníků. Nabídnu jména. Zámečnické práce mohli
provést zámečníci z rodiny Jiřího Grüna (k r. 1718 mu bylo 68 let), kovářské práce třeba Šebastián Bunderle
(možná Wunderle) ze starého rodu kovářů (k r. 1718 mu bylo 55 let).
Bez kovářů nebylo možné ani zemědělství na venkově. Venkovští kováři se věnovali zhotovování
nejjednodušších výrobků, kování koní, tažných volů, výrobě hřebíků, pantů, mříží, zemědělských nástrojů,
opravám starších polámaných kusů. Surové železo kováři kupovali v hřivnách od hutníků. Protože se
zdokonalovaly hutní pece, bylo železo levnější a současně kvalitnější a lépe zhutněné, takže při práci s ním
nebylo třeba tolik času na vykování výrobku.
Kde byly kovárny v Manětíně v r. 1718? Měly strategické rozmístění, některé kovárny se zachovaly
dlouho do 19. i 20. století. Na rozcestí zemské stezky byla kovárna v č.p. 19 (starého číslování č.p. 13) ve
směru vozové cesty na Lešovice. Nedaleko – po zemské stezce směrem na Preitenstein před brodem, byla
také kovárna, později zbouraná
a na jejím místě postavený
rodinný dům č.p. 174 (viz
obrázek). V sousedství bývala i
kovárna u Růžkovského mlýna,
kde později koval starý panský
kovář Novák. Kovářský rod
Bunderlů míval kovárnu „za
humny“ v místě, kde byla
později postavena továrna na
sukno. Nedaleko byla další
kovárna v č.p. 118 starého
číslování – tam, co je stará
stodola kdysi patřící k č.p. 104
(Václav Křížek), to už ale bylo
kolem roku 1743.
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Dárek hasičům ke 150. výročí založení SDH Manětín
Mistrovství České republiky ve hře Plamen 1. – 3. července 2018
LUKÁŠ ŠAFR
Náš sbor oslaví v příštím roce 150 let od svého založení a je druhým nejstarším sborem v Plzeňském kraji.
Mladí hasiči nám k tomuto krásnému kulatému výročí dali ten nejhezčí dárek ... .
Třídenní klání, které v letošním roce proběhlo na Atletickém stadionu města Plzně, bylo tvořeno šesti
disciplínami požárního sportu. Z více jak tří tisíc družstev mladých hasičů zapojených do ročníku
2017/2018 se republikového finále mohlo zúčastnit jen 15 nejlepších družstev zastupujících svůj sbor a
zároveň kraj. V letošním roce hra Plamen oslavila 46. výročí od svého založení a národní kolo se
uskutečnilo v našem krajském městě – Plzni. My jsme byli moc šťastní, že se nám popáté za sebou podařilo
na mistrovství ČR probojovat a doma v Plzni zvítězit a získat tak titul Mistrů České republiky pro rok 2018.
Dostat se do celostátního finále není jednoduchá záležitost. Konkurence družstev se rok od roku zvyšuje
a výsledky v disciplínách se mezi družstvy stále více vyrovnávají. Všichni věnují přípravě několik stovek
hodin a přijedou na vrcholnou soutěž perfektně připraveni.
Obrovské rozdíly jsou ovšem v zázemích, která jednotlivá družstva pro svoji přípravu mají. V okrese Plzeň
–sever není atletický stadion tzv. „čtyřstovka“, který by hasičům (dětem, mládeži a dospělým sportovcům)
umožňoval celoroční přípravu tak, jak tomu je v jiných okresech a částech naší republiky. Stačí se zapovídat
s trenéry družstev z druhého koutu republiky o jejich možnostech tréninků a je nám z toho trochu smutno.
Zvláště pak, když Plzeňský kraj již několik let zastupují na vrcholných soutěžích právě družstva okresu
Plzeň-sever.
Pro nás to pak znamená dojíždění do Plas, kde je pouze 200 m ovál a nebo do Žlutic, kde město vybudovalo
krásný atletický stadion pro širokou veřejnost. Dalším aspektem ovlivňující výsledky družstev je složení
družstev ze závodníků z jiných sborů. My jsme k takové výpomoci byli před lety také přinuceni, pokud jsme
chtěli na MČR alespoň trochu uspět. Ovšem vždy jsme ctili zásadu, aby naše družstvo bylo nejméně ze
dvou třetin tvořeno manětínskými. Pečlivě jsme si vybírali dva, výjimečně tři kluky či holky ze sousedního
sboru tak, aby zapadli do kolektivu. Na mistrovství pravidelně soutěžíme s některými družstvy, která jsou
složena z výběru dětí z celého kraje či republiky a ani pořádně neví, kde sbor, za který běhají, leží.
Při rozhovoru do publikace Hasičského čtení jsme zmínili z našeho pohledu podstatu našeho úspěchu na
mistrovství: … „naše“ děti nemají sice zázemí, které by potřebovaly a tím mají i omezený časový prostor
k trénování během roku. Ale možná právě proto, spolu s faktem, že jsou vychováváni jako opravdoví
patrioti Manětína a sdrcaři, kteří chtějí a dokáží tvrdě trénovat, ale i užívat si společné chvíle jako
kamarádi, se pak v rozhodujících chvílích a při neúspěších dokážou semknout a společně soustředit na
další výkon. Tohle je z našeho pohledu asi hlavní důvod úspěchu spolu s velkým sportovním štěstím, které
se k nám konečně v letošním roce přiklonilo. A tak kluci a holky z naší 1200 hlavé obce dokázali v silné
konkurenci družstev zvítězit.
Asi je to již tradicí, že se nám těsně před odjezdem nebo přímo na mistrovství stane nějaká nepříjemná,
nečekaná věc. Dva dny před odjezdem na MČR se zranil Aleš Severa, který běžel všechny disciplíny a měl
je „najeté“ z okresního i krajského kola. Pro nás to znamenalo vše „překopat“ a natrénovat v časové tísni
znova. A povedlo se to!
V neděli jsme absolvovali nutnou prezenci v Nevřeni, kde v odpoledních hodinách již naše obě pětky
vyběhly na 3,5 km trať závodu požárnické všestrannosti. Obě pětice perfektně zvládly střelbu i další
stanoviště. Do cíle pak naše první pětka přiběhla jen o čtyři sekundy za první Střezimíří a brala tak druhé
místo v ZPV.
V pondělí dopoledne proběhla přejímka soutěžního materiálu, kde se měří a kontrolují délky a šířky hadic,
funkčnost a povolené úpravy soutěžního materiálu. Dále se uskutečnily tréninky na stroje požárních
útoků, které většina týmů (včetně nás) vidí pouze jednou za rok na MČR.
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V odpoledních hodinách se uskutečnil slavnostní nástup za účasti vrcholných představitelů SH ČMS, Města
Plzně a náměstka hejtmana Plzeňského kraje pana I. Grünera. Příjemné a zároveň mrazivé (s pocitem
hrdosti) bylo pochodování za živé hudby s vlajkou našeho města pod tribunou atletického stadionu, kde
nám tleskali fanoušci z Manětína. Po nástupu jsme se startovním číslem dvanáct zahájili dva pokusy
štafety CTIF. Časem 65,78 s v prvním pokusu jsme si doběhli pro první místo v disciplíně. Následné dva
pokusy útoku CTIF znamenaly s lepším časem prvého pokusu 40,93 s až páté místo, ale z našich postřehů
a shlédnutí videí muselo dojít při druhém pokusu k chybě na terči (zřejmě zůstal otevřený výpustný kohout
na pravém terči), a proto byl tak perfektní nástřik kluků ze džberovky nevěrohodně dlouhý!! Chceme věřit,
že se to stalo pouze nedbalostí a opomenutím rozhodčího … .
Na štafetu požárních dvojic jsme si věřili, všechny tréninkové časy jsme dávali s rezervou pod 50 s a chtěli
se na domácí půdě ukázat. Bohužel jsme v obou čtyřkách udělali chybu a nasbírali tím body navíc
k celkovému průběžnému pořadí, ale chybovali i soupeři a tak jsme po dvou dnech drželi stále průběžnou
první příčku před Oznicí a Pískovou Lhotou.
V úterý jsme již v 8 hodin zahajovali dvěma pokusy štafety 4 x 60 m. Naše první čtveřice, která měla za
úkol zaběhnout platný pokus, úkol splnila (i když čas pokusu příliš pojistila). Následný rozběh naší druhé
čtyřky ovšem zvedl naše fanoušky ze sedadel tribuny, když jsme si časem 38,69 s doběhli pro třetí místo
v disciplíně. Před požárními útoky jsme měli stejný počet bodů 19 jako Písková Lhota a tak bylo jasné, že
komu se povede královská disciplína, bere vše. Ovšem za předpokladu, že do hry nevstoupí jiné družstvo
či družstva, která zamíchají pořadím. Toto jsme již několikrát zažili. A v Českých Budějovicích v roce 2016
nás opakovaný pokus jednoho družstva při požárních útocích stál titul mistrů.
Písková Lhota v prvním i druhém pokusu útok nečekaně pokazila a jelikož jsme startovali až po ní, tak jsme
vše vsadili na jistotu. Stačilo nám zaběhnout útok s průměrným časem, ale bez chyby, která by znamenala
neplatný pokus. To se povedlo a my s napětím čekali až požární útoky doběhnou všechna družstva. V tu
chvíli již někteří na tribuně či doma u počítače znali náš bodový náskok, ale my se začali radovat, až když
nám tuto informaci oficiálně sdělili.
V úterních odpoledních hodinách proběhl ještě běh na 60 m s překážkami jednotlivců. V kategorii dívek
se na druhém místě umístila Sára Kaprová s časem 12,03 s a v kategorii chlapců se na třetím místě umístil
Lukáš Pergl s časem 11,92 s.
Slavnostní nástup spojený s vyhodnocením soutěže jsme si všichni užívali naplno. Získali jsme tři medaile
v jednotlivých disciplínách, zlatou medaili za celkové první místo a pohár, který jsme za hlasitého pokřiku
našich a žlutických fanoušků mohli hrdě vyzdvihnout nad hlavy.
Doma v Manětíně nás čekalo vřelé přijetí. Při příjezdu k benzinové pumpě jsme již viděli rodiče, fanoušky
a kamarády hasiče. Jízda na hasičské tatře byla pak třešničkou na dortu. Většina z nás se hned druhý den
na mistrovství vrátila, aby fandila našim dorostencům, kteří nás rovněž podporovali.
Družstvo dorostenek z Úněšova, za které běžela Zuzka Šafrová, rovněž zastupovalo Plzeňský kraj
a mistrovství ČR v kategorii dorostenek také vyhrálo.
Příprava na mistrovství a samotné MČR se opět neobešly bez nutných finančních prostředků. Za finanční
podporu chceme poděkovat starostovi města Manětín Mgr. J. G. Matuškovi a SDH Manětín. Za pomoc
s opravami bychom rádi poděkovali F. Janouškovcovi a J. Pavukovi. Velké poděkování patří vedení ZŠ za
uvolnění dětí na tréninky, správci KD F. Hanusovi a P. Zelenkovi za sekání travnaté plochy kolem hřiště.
Dle sdělení starostky OSH PS by se na podzim mělo uskutečnit setkání našeho družstva s hejtmanem PK
panem Bernardem, spojené s poděkováním za reprezentaci Plzeňského kraje. Věříme, že
tentokrát tomuto setkání nic nezabrání.
Vojta Maršán, Vojta Čejka, Jirka Kupka, Anna Vandrovcová, Sára Kaprová, Jan Maršán, Jarda Hruška,
Lukáš Pergl, Tomáš Zíma, Nela Steidlová, náhradík Aleš Severa, pomocná trenérka Zuzka Šafrová a
trenéři Lukáš Šafr a Iveta Vandrovcová děkují všem, kteří nám přijeli do Plzně fandit a vytvořili nám
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nádhernou a neopakovatelnou atmosféru. Také děkujeme všem, co nám drželi palce u počítačových
obrazovek a podpořili nás.
Na fotografie z mistrovství se můžete podívat na: www.rajce.net/zuzanasafrova/
nebo : https://www.zonerama.com/eretiv/Album/4451955
Reportáž České televize z mistrovství je možné shlédnout v archivu ČT :
www.ceskatelevize.cz/porady/10103510226-sport-v-regionech/218471290032016-m-cr-hry-plamen-adorostu-v-pozarnim-sportu/

Srpen 2018

Manětínský zpravodaj

7

Mistrovství České republiky dorostu v požárním sportu
Plzeň 4. – 5. července 2018
PETR SEVERA

Složení družstva dorostenců v Manětíně:
Martin Smutný, Tomáš Vobořil, Alex Klein,
Aleš Tauchen (Žebnice), Jakub Kolář (Horní
Hradiště), Jiří Hudousek (Kralovice), Filip
Šimera (Mladotice), Štěpán a Adam Kůsovi
(Mladotice), Jakub Švejkovský (Žebnice),
Jan Tomášek (Kralovice).
Tréninková činnost dorostenců probíhá
celoročně, a to ve třech disciplínách
běžeckých a jedné znalostní v podobě testů.
K tréninku využíváme posilovnu 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 jsou v různých koutech
České republiky. Po jarních závodech v Jablonci nad Nisou, Jaroměři a v Plzni, v disciplíně běhu na 100 m
s překážkami, nás čekalo 3. 6. 2018 okresní kolo v požárním sportu mužů, kde dorostenci reprezentovali
SDH Manětín a obsadili krásné 3. místo.
Krajské kolo dorostu v požárním sportu bylo v Plzni 24. 6. 2018. Dorostenci chtěli krajské kolo vyhrát a
postoupit, již podruhé, na mistrovství České republiky. Každý volný čas jsme věnovali tréninku. Pro zranění
dvou opor družstva jsme však museli překopat i obsazení disciplín. První disciplínu běhu na 100 m
překážek dorostenci vyhráli v těsném souboji nad Horní Bělou o několik desetin sekund. Po výhře ve
štafetě 4 x 100 m jsme mohli slavit postup na MČR. Vítězství jsme chtěli potvrdit i v požárním útoku, ale
to se nám nepodařilo. Hornoběláci ukázali, že jsou rovnocennými soupeři.
V krajském kole v požárním sportu jsme měli i zástupce v disciplínách jednotlivců. Jan Tomášek skončil ve
své kategorii na 5. místě.
Po vítězství v krajském kole jsme věděli, že pokud chceme na mistrovství České republiky v domácím
prostředí v Plzni podat dobrý výsledek, musíme doplnit tým o další dorostence. Oslovil jsem kluky z Horní
Bělé, a to Jana Nového a Marka Poláka a ti se rádi zapojili do týmu.
Do MČR zbýval jeden týden, a to není mnoho na souhru vytvořeného družstva. Každé volné odpoledne
jsme věnovali tréninku a k tomu ještě 2 celodenní tréninky. V neděli už toho kluci měli dost. Dvoudenního
volna jsme využili k fandění družstvu mladých hasičů z Manětína, které to dotáhlo až do zdárného vítězství
a získání titulu MČR.
Náš čas nastal 4. 7., kdy jsme v ranních hodinách odjeli do Plzně. Po přejímce materiálu, trénincích a
slavnostním nástupu, nás čekala první disciplína. Není to disciplína sportovní, ale rozhoduje o dalším vývoji
celé soutěže. Bohužel jsme si vytáhli černého Petra, jeden z členů družstva udělal v testových otázkách
chybu. Tato chyba nás odsunula na 10. příčku. Nebyl čas na splín, kluci museli bojovat dál. Odpolední
disciplína běhu na 100 m překážek potvrdila, že Manětín je rovnocenným soupeřem. Součtem časů (91.98
s) jsme vybojovali 5. místo. To nás velmi potěšilo a věřili jsme, že je ještě o co soutěžit. Druhý den
v dopoledních hodinách proběhla disciplína ve štafetovém běhu 4 x 100 m, která se klukům opravdu
povedla a ve složení Martin Smutný, Aleš Tauchen, Jan Nový a Marek Polák obsadili s časem 61.69 s úžasné
2. místo. Malá naděje na bednu stále přetrvávala, ale požární útok s časem 30.50 s stačil jen na deváté
místo v této disciplíně. Při konečném součtu jsme ve výsledkové listině skončili na krásném 7. místě. Již
zmíněná jedna chyba v počátečním testu nás, bohužel, obrala o celkové 3. místo. Myslím, že kluci podali
perfektní výkony a já jim za to moc děkuji.
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Touto cestou bych rád poděkoval za podporu SDH Manětín, Městu Manětín, rodině, Lukáši Šafrovi,
starostovi města Žlutice p. Václavu Slavíkovi za možnost trénovat na stadionu, plk. Ing. Pavlu Musilovi
z HZSPK za umožnění tréninků na stanici Košutka, fanouškům, kteří za námi dorazili a skvěle fandili, a všem
ostatním, kteří nám drželi palce.
Výsledky, videa a fotografie můžete shlédnout na uvedených vebových stránkách:
https://www.dh.cz/,http://www.firetv.cz/, https://www.zonerama.com/eretiv/Album/4473756,
https://sdhhornibela.rajce.idnes.cz/MCR_hry_plamen_a_dorostu_v_Plzni/

Turnaj v malé kopané Stvolny
VLADISLAV MARŠÁN
SDH Stvolny uspořádal dne 14. 7. 2018 již 25. ročník turnaje v malé kopané. Organizátoři děkují touto
cestou sponzorům, kteří se podíleli na úspěšném průběhu turnaje, a to následujícím:
Město Manětín, Pizzerie Manětín, MS Střela Stvolny, Moštárna Stvolny, Zámecká restaurace Manětín,
Solitera spol. s r.o. Žlutice, Hlous Petr – těžba a přibližování dřeva Manětín, Bech akku power s.r.o.
Kozojedy, Jimiro Kralovice, Westel Transport s.r.o., Manětínské uzeniny Vladislav Jirgl, Zámecký pivovar
Chyše, Hostinec Na radnici Nečtiny.
Dále děkujeme členům SDH Stvolny a občanům obce Stvolny, kteří přiložili ruku k dílu a podíleli se tak na
přípravě a úspěšném průběhu turnaje.
Výsledky ročníku 2018:
1. Žížeň Manětín
5. Tornádo Vladměřice
Brankář turnaje:
2. SAP Stvolny
6. Česká Doubravice
HLOUS Václav, Česká Doubravice
3. Kelti Hrádek
7. Pokémon Nečtiny
Střelec turnaje:
4. Újezd
8. Viktorie Stvolny
LEJSEK Lukáš, SAP Stvolny

Poděkování
VĚRA JANOUŠKOVCOVÁ
Milí současní i bývalí žáci Základní školy Manětín, vážení rodiče a přátelé školy, dne 31. 7. 2018 jsem skočila
ve funkci ředitelky ZŠ Manětín, do které jsem nastoupila 1. 8. 1998 po 21letém působení v ZŠ v Dolní Bělé.
Mezi svými kolegy, ale hlavně žáky, jsem prožila krásná léta, na která budu ráda vzpomínat.
Chtěla bych poděkovat rodičům a všem přátelům za podporu, pomoc a důvěru. Všem chci poděkovat za
mnoho SMS zpráv, osobních setkání a za množství květin a dárků, které jsem dostala v posledních dnech
školního roku. Přeji vám všem hodně zdraví, štěstí a radost z práce, kterou vykonáváte.

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 srpnu: Dana Chlupsová (75 let) z Manětína, Milena
Suková (87 let) ze Zhořce, Anna Karásková (84 let) z Újezda a Helena
Koppová (70 let) z Manětína.
Srpen 2018

Manětínský zpravodaj

9

Koncert v manětínském zámku
JANA BLÁHOVÁ
Kruh přátel hudby při Městu Manětín pořádá
v sobotu 18. srpna 2018 od 20.00 hodin
v zámeckém sále koncert, na kterém vystoupí:

ČESKÉ SAXOFONOVÉ KVARTETO
Roman Fojtíček – soprán, alt saxofon
Radim Kvasnica – alt, soprán saxofon
Otakar Martinovský – tenor saxofon
Michal Kostiuk – baryton saxofon
Kvarteto tvoří hráči, kteří ovládají hru na všechny
typy nejvíce užívaných saxofonů. Jejich společnou
motivací je nejenom dlouhodobý zájem o saxofon,
ale i o hru v komorním ansámblu podložený
dlouholetými zkušenostmi v klasické i jazzové hudbě.
Program: M. A. Charpentier, B. M. Černohorský, T. Hanzlík, A. Dvořák, B. Martinů, J. Ježek, G. Gershwin,
K. Běhounek, V. Pokorný, E. Parma
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.

Hudba manětínského rodáka zazní opět doma
JANA A MAREK ROŠTÍKOVI
Srdečně zveme na provedení dvanácti duchovních árií s názvem Opella ecclesiastica, vrcholného díla
manětínského rodáka, jenž prožil druhou část svého života v bavorském Freisingu, Josefa Antonína
Plánického (1691 – 1732).
Studentský komorní orchestr „Plánický orchestra 415Hz“, který vznikl v rámci ojedinělého projektu
kombinujícího princip masterclass s nastudováním konkrétního hudebního díla, jej přednese na dobové
nástroje a v barokním ladění a´= 415Hz (housle, violy, violoncella, kontrabas, cembalo, varhanní pozitiv,
theorba, barokní fagot). Orchestr doprovodí zpěváky (soprán, alt, bas).
Díky vedení výborných lektorů - Gabriely Eibenové, Veroniky
Manové, Heleny Matyášové, Lukáše Vendla, Michaely Bieglerové a zkušeného dirigenta Jakuba Kydlíčka, s využitím původního
rukopisu, který se dochoval jako jediný úplný z celé Plánického
tvorby, bude tato hudba moci zaznít na několika místech v Čechách
a také v Bavorsku.
28. 8. 2018 |19.00 kostel sv. Barbory Manětín PREMIÉRA
29. 8. 2018 |20.00 klášter Teplá
30. 8. 2018 |18.00 kostel sv. Mikuláše Dobřany
31. 8. 2018 |19.00 Leuchtenberg, Německo
Více o projektu najdete na
www.planicky.cz nebo www.svetpodlejakuba.cz
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Pozvánka na „Mezinárodní noc pro netopýry – Zámek Manětín“
MARTIN JIRAN
V pátek dne 7. září se od 18.00 hodin uskuteční Mezinárodní noc pro netopýry v areálu zámku Manětín,
která bude zaměřená na naše létající savce.
Návštěvníci se mohou těšit na dokumentární a výkladové představení nočních létajících savců - netopýrů.
Dozvědí se zajímavosti o jejich významu, ohrožení, ochraně a životě. Uskuteční se populárně naučná
přednáška. Součástí programu bude také výstava Podivuhodný svět netopýrů, film Netopýři ve tmě,
soutěže pro děti o zajímavé ceny, ukázka práce s ultrazvukovým detektorem, ukázka odchytu a prezentace
živých netopýrů a ukázka hendikepovaných netopýrů spolku ČSOP Nyctalus.
Již 13. ročník Mezinárodní noci pro netopýry v Plzeňském kraji pořádají Plzeňský kraj, Národní památkový
ústav - Zámek Manětín, Zoologická a botanická zahrada města Plzně, Město Manětín a Agentura ochrany
přírody a krajiny ČR - Regionální pracoviště správa CHKO Český les, ve spolupráci s ČESON, MŽP ČR, ZO
ČSOP Sylva Lunae a Mezi lesy z. s. Mezinárodní noc pro netopýry je tradiční akce určená široké veřejnosti,
kterou každoročně vyhlašuje Sekretariát dohody o ochraně netopýrů v Evropě (zkratka EUROBATS).
Účastníci se mohou díky programu připravenému odborníky seznámit s těmito zajímavými nočními tvory,
jejich výzkumem, ochranou a dosavadními poznatky o jejich životě. Pod hlavičkou akce probíhají veřejné
přednášky o netopýrech, zájemci se zde dozví, jak a čím jsou netopýři ohroženi a kde oni sami mohou být
při jejich ochraně nápomocni. Mají možnost získat reklamní materiály, prohlédnout si netopýra
z bezprostřední blízkosti a tak možná změnit své dosavadní nahlížení na tyto skrytě žijící savce. Více
informací, včetně seznamu všech míst, na kterých akce probíhá, naleznete na stránkách České společnosti
pro ochranu netopýrů: www.ceson.org.
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Červenec v Dětském klubu – příměstský tábor
IVANA KLEINOVÁ, JIŘINA FENCLOVÁ
V červenci měli žáci 1. stupně ZŠ opět možnost navštěvovat příměstský tábor, který se konal v Dětském
klubu v Manětíně. Program byl, stejně jako v loňském roce, rozdělen do čtyř týdnů, z nichž každý byl
věnován jinému tématu.
Na začátku prvního týdne jsme obdrželi dopis s nabídkou účasti na Detektivním kurzu komisaře Vrťapky,
světově uznávaného psího detektiva. Protože jsme se všichni rozhodli nabídku přijmout a kurzu se
zúčastnit, čekal nás týden plný nejrůznějších zkoušek a detektivních případů. Za splnění zkoušek a vyřešení
případů nám pak byly odměnou indicie, které nás na konci týdne dovedly až ke správnému zodpovězení
závěrečné otázky, a tudíž i k zdárnému dokončení detektivního kurzu.
Na celý druhý týden jsme se přesunuli do Země pohádek, abychom tam pomohli zahradníkovi Jankovi
splnit pět králových úkolů, které mu bránily v cestě za rukou milované princezny. Přestože byly úkoly
vymyšlené tak, aby bylo nemožné je splnit, nám se to nakonec s pomocí pohádkových bytostí přece jen
podařilo. Ovšem ne vždy to bylo snadné – trpaslíkům jsme například za jejich radu ohledně mince
zakopané v královských zahradách museli postavit dvě nová sídla a najít princeznin prstýnek mezi kameny
na dně potoka pro nás bylo náročné i přesto, že jsme díky radě starého černokněžníka přesně věděli, v jaké
části potoka hledat.
Třetí týden se nesl na vlnách tropických dálek. Hned v pondělí jsme totiž v jezírku na zahradě objevili dopis
ve skleněné lahvi. Odesílatelem byl Američan James Morris, který dva roky svého života strávil jako
trosečník na pustém ostrově. V dopise se zmiňoval mimo jiné i o pokladu, který na ostrově ukryl, a který
my, jakožto nálezci dopisu, máme možnost získat. Celý týden jsme tedy následovali Morrisovy pokyny a
plnili úkoly, které nám zadal. Dny dřiny nakonec opravdu přinesly své ovoce a my si z Robinsonova ostrova
přivezli domů nejen bedničku plnou zlaťáků.
Poslední táborový týden jsme opět strávili s komisařem Vrťapkou,
naším starým známým z prvního týdne. Vrťapka se na nás totiž
obrátil s prosbou o pomoc při řešení opravdu závažného a
naléhavého případu – krádeže českých korunovačních klenotů!
Spolupráce s takovým velikánem v boji proti zločinu se
samozřejmě nedala odmítnout, a tak nás čekal týden plný té
pravé, nefalšované detektivní dřiny. Kromě pročítání zápisů
z ohledání místa činu a profilů podezřelých bylo nutné vyřešit také
několik dalších detektivních případů v zahraničí, díky kterým jsme
získali cenné indicie k odhalení zloděje i nalezení ztracených
klenotů. Případ největší krádeže v dějinách naší země jsme
nakonec přece jen zdárně vyřešili, a kromě spousty odměn nás
neminulo ani státní vyznamenání.
Během
společného
závěrečného zhodnocení se
všechny
přítomné
děti
shodly, že se jim letošní tábor
moc líbil, a některé dokonce
litovaly, že už v srpnu
nepokračuje. I nám, jakožto
vedoucím tábora, nezbylo než
konstatovat, že se letošní příměstský tábor opravdu vydařil a že
na společně strávené červencové dny v Dětském klubu (i mimo
něj) jen tak nezapomeneme.
Srpen 2018
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Letní Kino Sokol
TOMISLAV ŠTIKA
SOBOTA, 4. 8. 2018, 21.00 hod, koupaliště
OKRESNÍ PŘEBOR (komedie, Česko, 2012)
Režie: Jan PRUŠINOVSKÝ
Hrají: Miroslav Krobot, Ondřej Vetchý, Luděk Sobota, Jaroslava Pokorná,
David Novotný, Jakub Kohák, Pavel Kikinčuk, Leoš Noha, Jan Hartl,
Pavla Beretová, Václav Neužil ml., Ladislav Hampl, Petr Franěk, Norbert
Lichý, Jaroslav Plesl
Film vychází z populárního televizního seriálu Okresní přebor. Jak sám název
naznačuje, ve filmu se objeví legendami opředená postava trenéra s licencí Josefa Hnátka. Protože v samotném seriálu se tento muž vyskytoval pouze jako
popel rozprášený na houslickém hřišti, rozhodli se tvůrci, že ho divákům
představí i ve své živoucí podobě. Příběh celovečerního filmu je tak situován do
doby jeho života a rozehrává dilema muže, pro něhož je fotbal celý jeho život.
Dokonce víc než život. Titulní roli houslické persóny ztvární divadelní režisér,
umělecký šéf pražského Dejvického divadla a příležitostný herec Miroslav Krobot. (oficiální text
distributora)
PÁTEK, 10. 8. 2018, 21.00 hod, koupaliště
TÁTOVA VOLHA (komedie, Česko, 2018)
Režie: Jiří VEJDĚLEK
Hudba: Jan P. Muchow
Hrají: Eliška Balzerová, Tatiana Wilhelmová, Vilma Cibulková, Eva
Holubová, Hana Maciuchová, Emília Vášáryová, Martin Myšička, Boleslav
Polívka, Jana Plodková, Václav Neužil ml.
Kostýmní výtvarnice Eva (Eliška Balzerová) nečekaně ovdověla. Ludvík se jí ani
nestačil svěřit s tím, že kromě jejich dcery Terezy (Tatiana Vilhelmová), má
ještě stejně starého nemanželského syna. To alespoň naznačuje pečlivě ukrytá
a náhodně objevená dětská kresba. Eva je rozhodnutá nečekané odhalení
velkoryse ignorovat, ale Tereza, které se vlastní život sype pod rukama, se k
přízraku nevlastního bratra upne. Společně s matkou se vydávají Ludvíkovým veteránem volha GAZ 21 po
stopách jeho bývalých milenek (Vilma Cibulková, Eva Holubová, Hana Maciuchová) a přátel (Boleslav
Polívka, Emília Vášáryová), aby o tajemství zjistily více ... (CinemArt)
Vstupné na všechna představení je dobrovolné.
Průběžně aktualizovaný program naleznete na webových stránkách: www.manetin.cz/mesto/kino

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.
 11. 8. 2018 - 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 www.zpcas.cz nebo na facebooku www.facebook.com/zpcas)
Více informací o aktuálních akcích naleznete na webových stránkách www.manetinskatma.cz
Srpen 2018
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Vítání občánků 2018
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Stará garda TJ Sokola Manětín
VLADISLAV MARŠÁN
Informujeme své příznivce, že ve své fotbalové činnosti budeme pokračovat i v ročníku 2018-2019
a dáváme tímto na vědomí termíny utkání podzimní části soutěže:
31.8.2018 DRUZTOVÁ – MANĚTÍN
28.9.2018 17:00 hod. MANĚTÍN - CHRÁST
7.9.2018 17:30 hod. MANĚTÍN – TŘEMOŠNÁ
5.10.2018 PLASY – MANĚTÍN
14.9.2018 ZRUČ – MANĚTÍN
12.10.2018 17:00 hod. MANĚTÍN – KOŽLANY
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Z kultury, obchodu, sportu a další
informace
Víceúčelové hřiště Manětín
Objednávky na tel. čísle 728 678 889.
MĚSTO MANĚTÍN žádá všechny chataře
a chalupáře, kteří používají na komunální odpad
igelitové pytle s nápisem „Odpady Bohemia“,
vydávané na městském úřadu, aby tyto pytle
s odpadem ukládali VEDLE kontejnerů nebo
popelnic. Nevkládejte, prosíme, tyto pytle do
kontejnerů, zabírají tak místo ostatnímu
komunálnímu odpadu, který se pak hromadí
kolem kontejnerů. Děkujeme za pochopení.

TJ Sokol Manětín - oddíl nohejbalu, děkuje Všem
návštěvníkům za bezproblémový průběh a
atmosféru letošního festivalu Rock for JK
Manětín, který se uskutečnil 5. 7. 2018.
Dále děkujeme Všem sponzorům, mediálním
partnerům a městu Manětín za pomoc na této
akci. Samozřejmě děkujeme občanům Manětína
za trpělivost při průběhu festivalu.
Příští rok se na Vás budeme těšit 5. 7. 2019.
Výkup kožek proběhne v Manětíně u městského
úřadu v sobotu 4. 8. a 1. 9. 2018 od 14.00 hodin.
Králičiny 10 Kč. Výkup zajišťuje firma Růžena
Kubešová, tel. 415 749 562, mobil 723 763 418.
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.
Srpen 2018

Manětínský zpravodaj

17

Ordinace praktického lékaře MUDr. Stehlíka
oznamuje, že v pátek, dne 24. 8. 2018 nebude
ordinace.
Zastupuje MUDr. Tomáš Křiklán v Dolní Bělé
8.00-12.00 hod. Návštěvy lze nahlásit na
ordinace: Manětín 373 392 246 a Dolní Bělá 373
394 258.
SDH Zhořec pořádá dne 11. 8. 2018 pátý ročník
Zhořecké sedmičky, prezence v 9.00 hod, od
10.00 hod závod. Od 13.00 hod vystoupení Dua
Václav Žákovec a Anička Volínová.
Občerstvení zajištěno, akce proběhne ve
velkoplošném stanu.
MEMORIÁL Jana Koutníka
Před 10ti lety přišel pan Jan Koutník, kamarád,
přítel a tenisový spoluhráč, tragicky o život.
V sobotu dne 25. 8. 2018 dopoledne pořádáme
vzpomínkový tenisový turnaj a zveme všechny
jeho přátele na posezení u piva.
Vzpomínáme, tenisté Manětín.
SDH Česká Doubravice pořádá v sobotu 25. 8.
2018 od 16.00 hod setkání rodáků a přátel České
Doubravice, akce se koná na návsi v České
Doubravici. Občerstvení zajištěno. Zveme
všechny naše kamarády na příjemné pozdní
odpoledne strávené s muzikou.

MĚSTO MANĚTÍN přijme do pracovního poměru
tesaře/truhláře. Bližší info na tel. 373 392 160.
Zemědělské družstvo Novosedly, hledá do
hlavního pracovního poměru pro závodní jídelnu
ve Pšově
KUCHAŘKU/KUCHAŘE
Pracovní doba: 5.30 – 14.00 hodin
Nástup možný od 1. září 2018 nebo dle domluvy.
Požadavek: výuční list nebo minimálně 5 let
praxe v oboru.
Nabízíme: průměrná mzda 21.000 Kč měsíčně
příspěvek na dopravu
příspěvek na penzijní připojištění
Informace v sídle Zemědělského družstva, Pšov 4
nebo na telefonu 353 393 426, 604 266 039 pan
Vrzáček – předseda družstva.
Lesnická firma hledá pracovníky na opravu
lesních oplocenek v okolí Rabštejna nad Střelou.
Možno i jako přivýdělek, tel. 608 660 240.

ZÁMECKÁ RESTAURACE V MANĚTÍNĚ přijme
brigádně pomocnou sílu do kuchyně. Bližší
informace v restauraci nebo na tel. 606 306 219.

1) Pracovník a pracovnice do výroby na
zpracování dýhy.
Hledáme kolegu a kolegyni pro výrobu a
zpracování dýhy. Nabízíme stabilní pracovní
kolektiv, vstřícné jednání, velmi dobré podmínky
v příjemném prostředí. Vysoké finanční
ohodnocení. Praxe v oboru výhodou.
2) Údržbář strojů
Hledáme údržbáře strojů pro zpracování dýh.
Nabízíme stabilní pracovní kolektiv, zajímavou
práci, vstřícné jednání. Velmi dobré podmínky
v příjemném
prostředí.
Vysoké
finanční
ohodnocení. Praxe v oboru výhodou.
www.stuksa.cz, tel. 777 697 356

BALKONY s.r.o., Kutnohorská 37/23, Praha:
Hledáme k příležitostné
brigádě řidiče (důchodce)
Řidičské oprávnění skupiny C + E.
Převážně pro jízdy v Karlovarském, Plzeňském
kraji + Praha.
Kontakt: Ilona Volrábová,
Tel.: 606 908 193
E-mail: ilonavolrab@gmail.com

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.
Kontakt: 733 201 813; 602 962 101

Informace pro odběratele račetické cibule:
Dodávka a odběr cibule bude organizován stejně
jako v minulých letech.
Objednat cibuli lze na tel. č. 721 467 756 (paní
Šalounová, ZDV Štichovice).
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Prodej slepiček
Drůbež Červený Hrádek prodává slepičky z
vlastního chovu, typu Tetra hnědá, Dominant
ve všech barvách a slepičky Green Shell typu
Arakauna. Stáří 14-19 týdnů, cena 159-195Kč/ ks.
Prodej: Manětín - u pošty
20. srpna 2018 - 13.00 hod.
Výkup králičích kožek - cena dle poptávky. Info:
Pá 9.00 – 16.00 hod., tel.601576270, 728605840
www.drubezcervenyhradek.cz

Prodám starší kamna Petra, k prohlédnutí
v Hrádku. Cena 200 Kč, tel. 602 137 438.
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

Prodám přírodní produkty firmy TEREZIA
COMPANY za ceny výrobce (imunita, srdce, cévy,
vitamíny).
Roman Uhlář, Manětín, tel. 727 852 711

Provozní doba:
Pondělí :
Středa:
Sobota:

Prodám domek v Manětíně 3 + 1 se zahradou,
informace na tel. 731 543 698.

UPOZORNĚNÍ – od začátku srpna Sběrný dvůr
v Nečtinech nepřijímá velkoobjemový odpad,
stavební suť, a dřevo (z důvodu naplněné
kapacity). Aktuální stav si, prosíme, průběžně
zjistěte u obsluhy sběrného dvora.

Prodám leštěný rozkládací stůl 120 x 80 cm + 4
židle (světlý odstín), tel. 723 686 118
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Vydavatel Manětínského zpravodaje: Město Manětín, Manětín 89, 331 62, IČ: 00258091. Periodický tisk
územního samosprávného celku – měsíčník, místo vydávání Manětín.
Do čísla přispěli: Josef Gilbert Matuška, Eva Vaňková, Václav Jíra, Lukáš Šafr, Petr Severa, Vladislav Maršán, Věra
Janouškovcová, Marie Kleinová, Jana Bláhová, Jana a Marek Roštíkovi, Martin Jiran, Ivana Kleinová a Jiřina Fenclová,
Tomislav Štika, Josef Jíra. Všem děkujeme. Za případné tiskové chyby se čtenářům omlouváme.
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Příspěvky do zářiového čísla nám prosíme zasílejte do 27. srpna 2018 na adresu zpravodaj@manetin.cz.
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