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Vážení spoluobčané,
Josef Gilbert Matuška, starosta města
zdravím Vás všechny na začátku měsíce, kdy vzpomínáme na naše zemřelé.
Je důležité, abychom učili také naše
děti a mládež znát kořeny našich rodin
a rodů, aby si uvědomovali život rodiny v jeho širších souvislostech. To, co
nám zde naši předkové zanechali, je
nejen důkazem o jejich schopnostech
a umění, ale také závazkem pro nás
pro všechny, abychom toto dědictví
předávali dál nové generaci a postarali
se tak o jeho zachování pro generace
našich dětí a vnuků.
Nová podoba Manětínského zpravodaje
Možná jste překvapeni novým vzhledem našeho Manětínského zpravodaje. Rozhodli jsme se vyzkoušet
nový způsob tisku. Věřím, že to bude ku prospěchu
a že jej budete číst stejně rádi jako dosud.
Nové volební období 2018–2022
Proběhly volby do zastupitelstva našeho města. Na
ustavujícím zasedání mě zastupitelstvo zvolilo na
třetí volební období starostou. Děkuji zastupitelům
i Vám za důvěru. Zastupitelstvo města má dvě nové
členky. Těším se na spolupráci se všemi v tomto období a pevně věřím, že budeme společně pracovat
ve prospěch našeho města.
Nyní bych se s Vámi rád podělil o následující:
Dotace
– PZAD MK ČR – 1,9 mil. Kč na západní škarpu. Práce
byly dokončeny. Podána žádost na rok 2019.
– Program regenerace Městských památkových zón
MK ČR – připravujeme anketní dotazníky s připravený-

mi akcemi na kulturních památkách
na rok 2019. Musí být odeslány do
15. listopadu na ministerstvo kultury.
– Hasičská zbrojnice v Manětíně.
Práce dokončeny a vyúčtování odevzdáno na SZIF v Plzni.
Žádosti o dotace na Plzeňský
kraj:
– na pečovatelskou službu dotace 69.110 Kč, peníze přišly na účet
města.
– na válečné hroby dotace ve výši
90.000 Kč na obnovu válečného hrobu v Lukové.
– na opravu motoru hasičské Tatry – schváleno radou Plzeňského kraje 200.000 Kč. Čekáme ještě na
rozhodnutí zastupitelstva Plzeňského kraje.
Rozsvícení vánočního stromu
O první adventní neděli 2. prosince 2018
od 16.30 hodin se
bude konat slavnostní rozsvícení vánočního stromu na škarpě
v Manětíně. Všichni
jste srdečně zváni!
Výběrové řízení na
sběr a svoz komunálního a tříděného
odpadu
Protože jsme obdrželi výpověď smlouvy od stávajícího dodavatele a služby budou ukončeny ke konci

tohoto roku, bylo vyhlášeno výběrové řízení na tyto
služby.
Změna č. 1 územního plánu Manětín
Po dokončeném procesu včetně veřejného projednání, uplynutí všech lhůt a vyjádření dotčených orgánů
vydalo zastupitelstvo města na svém ustavujícím
zasedání dne 1. 11. 2018 Změnu č. 1 Územního plánu
Manětín.
Příprava rozpočtu města na rok 2019
Probíhá příprava rozpočtu města na rok 2019. Zvu
tedy zástupce spolků, městských částí a organizací,
aby se ozvali se svými projekty a žádostmi na příští
rok nejpozději do 15. listopadu 2018.
Setkání seniorů
V úterý 30. října 2018 se konalo v kulturním domě
v Manětíně setkání seniorů, kterého se zúčastnilo
bezmála 100 lidí z obvodu města Manětín a obce
Štichovice. Srdečná atmosféra setkání byla umocněna
hudebním doprovodem kapely MM Music. Děkuji
všem, kteří se podíleli na přípravě a organizaci setkání!
Pozemky pro rodinné domy pod horou
Se zástupci ČEZ Distribuce, a.s. byla vyjasněna pozice

trafostanice. Zastupitelstvo projednalo a schválilo
smlouvu o uzavření budoucích smluv o připojení
odběrných elektrických zařízení k distribuční soustavě pro budoucích 24 pozemků pro výstavbu
rodinných domů. Podle této smlouvy by měla ČEZ
Distribuce, a.s. v roce 2020 vybudovat přípojky pro
jednotlivé pozemky. V současné době se pro tuto
lokalitu dokončuje projektová dokumentace k územnímu řízení.
Kanalizace a ČOV Manětín
Byla podepsána příkazní smlouva s vítězem výběrového řízení na TDI a koordinátora BOZP. Bylo vyhlášeno
výběrové řízení na zhotovitele stavby.
Připravované akce:
23. – 25. 11. 2018 – MANĚTÍNSKÝ DIVADELNÍ PODZIM
– 9. ROČNÍK
2. 12. 2018 – Rozsvícení vánočního stromu v Manětíně – 16.30 hod
22. 12. 2018 od 15 hodin – Vánoční koncert v kostele
sv. Jana Křtitele v Manětíně, kde vystoupí Žihelský
pěvecký smíšený sbor

Usnesení z ustavujícího zasedání zastupitelstva
města Manětín – 1. 11. 2018
Eva Vaňková
Zastupitelstvo města bere na vědomí:
163/18 – zprávu o činnosti starosty od posledního
zasedání zastupitelstva města, která je přílohou
č. 2 tohoto usnesení.
Zastupitelstvo města zřizuje:
164/18 – finanční a kontrolní výbor s tím, že oba
výbory budou tříčlenné.
Zastupitelstvo města volí:
165/18 – starostou města pana Mgr. Josefa Gilberta
Matušku.
166/18 – první místostarostkou města paní
Mgr. Věru Janouškovcovou.
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167/18 – druhým místostarostou města pana Josefa
Burdu.
168/18 – předsedou finančního výboru pana
Ing. Jana Fencla.
169/18 – předsedou kontrolního výboru pana
Mgr. Ondřeje Haidlmaiera.
170/18 – členem kontrolního výboru pana Josefa
Haalu a pana Martina Lišku.
171/18 – členem finančního výboru paní Ing. Ivanu
Soukupovou a pana Ing. Lukáše Šafra.
172/18 – zástupcem města ve Školské radě Základní školy pana Martina Lišku, pana Mgr. Jaroslava
Hrušku a pana Ing. Ondřeje Fáberu.
173/18 – zástupcem města v Manětínsko-nečtin-
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ském mikroregionu starostu města, místostarosty
města a dva členy zastupitelstva – pana Miloslava
Brože a pana Josefa Haalu.
Zastupitelstvo města schvaluje:
174/18 – program ustavujícího zasedání ZM.
175/18 – zapisovatelkou jednání paní Ing. Evu Vaňkovou.
176/18 – ověřovateli zápisu pana Ing. Jana Fencla
a pana Miloslava Brože.
177/18 – vykonávání funkce starosty dlouhodobě
uvolněným členem zastupitelstva.
178/18 – volbu dvou místostarostů s tím, že tyto
funkce budou vykonávány neuvolněnými členy
zastupitelstva.
179/18 – veřejnou volbu starosty, místostarosty,
předsedů kontrolního a finančního výboru.
180/18 – svým neuvolněným členům za výkon funkce odměny za měsíc v následujících částkách:
První místostarosta: 14 000 Kč, druhý místostarosta:
14 000 Kč, předseda výboru: 1 600 Kč, zastupitel
– člen výboru: 1 200 Kč, člen zastupitelstva bez
dalších funkcí: 800 Kč.
Odměna bude poskytována ode dne přijetí tohoto
usnesení. V případě budoucích změn v obsazení
jednotlivých funkcí bude odměna poskytována
ode dne zvolení do příslušné funkce.
181/18 – jednací řád zastupitelstva, jehož návrh je

přílohou č. 1 usnesení.
182/18 – rozpočtové opatření č. 11, které je přílohou
č. 3 tohoto usnesení.
183/18 – prodej pozemku parc. č. 1477/1 o výměře
1174 m2 v k. ú. Manětín dle GP č. 673–142/2018 za
cenu 600 Kč/m2 paní S. Č..
184/18 – prodej pozemku parc. č. 1477/3 o výměře
1203 m2 v k. ú. Manětín dle GP č. 673–142/2018 za
cenu 600 Kč/m2 manželům V. a T. K..
185/18 – Smlouvu s ČEZ Distribuce a. s., IČ 24729035,
o uzavření budoucích smluv o připojení odběrných zařízení k distribuční soustavě číslo: 18_
SOBS02_4121420155, která je přílohou tohoto usnesení č. 4, a pověřuje starostu města jejím podpisem.
186/18 – přijetí dotace z rozpočtu Plzeňského kraje
do rozpočtu města Manětín ve výši 200 000 Kč.
Zastupitelstvo města pověřuje:
187/18 – starostu města schvalováním rozpočtových opatření, kterými se pouze přesunují prostředky mezi položkami v rámci jednotlivých paragrafů
rozpočtu s tím, že starosta bude o schválených
změnách informovat zastupitele na nejbližším zasedání zastupitelstva města.
Zastupitelstvo města vydává:
188/18 – Změnu č. 1 územního plánu Manětín.

O Týdnu rané péče
Kristýna Velecká
Jsme nestátní nezisková organizace, Společnost
pro ranou péči, z. s., která již více než 26 let poskytuje odborné služby rané péče, podporu a pomoc
rodinám, ve kterých se narodilo dítě s tělesným
nebo zrakovým postižením, stejně tak rodinám
dětí s poruchou autistického spektra.
Cílem rané péče je, aby se rodinám dostalo odborné pomoci a rodina zvládla náročnou situaci doma.
Ačkoliv je naše služba zcela zdarma, ne všechny
potřebné rodiny o této službě mají relevantní in-
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formace a velice
často těmto rodinám bohužel
neposkytnou tyto informace ani jejich ošetřující lékaři. Z těchto důvodů se koná již 11. rokem
kampaň, která sdružuje a podporuje organizace
poskytující službu rané péče.
Týden rané péče je každoroční kampaň, která sdružuje a podporuje organizace poskytující službu
rané péče. Letos se koná v termínu 5.–11. listo-
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padu 2018. O záštitu nad kampaní bylo požádáno
Ministerstvo práce a sociálních věcí a Asociace krajů
České republiky.
Raná péče je bezplatná terénní sociální služba, která
poskytuje odbornou pomoc a poradenství rodinám,
které pečují o dítě s postižením, ohroženým vývojem
či poruchou autistického spektra, od narození do
sedmi let věku dítěte. Do rodin dojíždějí poradci rané
péče, kteří provází rodiny v obtížné životní situaci,
podporují vývoj a rozvoj dítěte, rodině poskytují
odborné služby a poradenství, zapůjčují vhodné
hračky a pomůcky pro dítě.
Motto Týdne rané péče „Domov je doma“ vyjadřuje, jak důležité je poskytnout i dítěti s postiže-

ním láskyplný domov, který pro svůj další vývoj
potřebuje nejvíce. Motto odkazuje na důležitost
návratu dětí s postižením z institucí zpět domů,
kam patří a kde je jim nejlépe. Motto letošního
11. ročníku Týdne rané péče „Na lidech záleží“, se
snaží upozornit na důležitost komplexní podpory
rodiny. Více informací na www.ranapece.cz
Organizace zajišťující službu rané péče v Karlovarském kraji:
Společnost pro ranou péči, z. s.
Raná péče Krůček
KUK, z. ú.
Tamtam, o. p. s.

SETKÁNÍ SENIORŮ 30. 10. 2018
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Skautský oddíl Sagitta
Ondřej Fábera – Vondra, vedoucí 44. oddílu Sagitta
Více než stovka skautů ze Sagitty
i dalších oddílů střediska Ichthys se
o svatováclavském víkendu vydala
do Žlutic na celostřediskovou výpravu Únos Žlutického kancionálu.
Po časové ose jsme se přesunuli do
září roku 1938 a pokusili se před obsazením pohraničí nacisty unést do
Manětína a Plzně renesanční Žlutický
kancionál, který je českou národní
kulturní památkou. Na takový nebezpečný a tajný
úkol probíhající v obklíčení nepřátel se bylo nutné
náležitě připravit, a proto jsme vyráběli kopie kancionálu, maskovali se, opakovali základy zdravovědy, luštili tajnou zprávu, zlepšovali svou fyzičku
i vytvářeli zásoby jídla. To vše se nám náramně
hodilo, když se ti nejstatečnější v noci přesouvali
do 20 kilometrů vzdálené bochovské četnické
stanice a museli nouzově přespat ve Skokách,
nebo když jsme dobývali hráz a podzemní štolu
žlutické přehrady. Vyvrcholením byl ale opravdový noční únos Žlutického kancionálu z místního
muzea, během kterého jsme museli obalamutit
hlídače, osvobodit strážce věznice a vyvarovat se
jedu i dalších skrytých nástrah. Odměnou nám
byla vzácná kniha, kterou jsme získali do svého

držení a jejíž kopii jsme si dokonce
mohli sami prolistovat. Však jsme na
základnu v místní škole dorazili až po
půlnoci a v den evakuace jsme byli
tak unavení, že jsme málem zmeškali
mši ve žlutickém kostele a nestihli si
ani vyrobit svačinu na cestu. Domů
jsme se díky přerušení železničního
spojení přepravovali náhradními autobusy, ale o to více dobrodružství
jsme spolu zažili. A ještě jsme poznali zajímavý
historický příběh, který se skutečně stal.
V sobotu 13. října jsme se vydali na nováčkovskou
skautskou výpravu, tedy letos spíše vycházku, za
záchranářskými psy, dvěma gotickými kostely,
stvolenským moštem, dětským a ptačím zpěvem. Cestou jsme váleli sudy, vyzkoušeli si chůzi
a přenášení psů po cestě, po louce i po poli. V cíli
u kostela ve Vísce jsme se ještě přetahovali lanem
a vytvářeli originální výzdobu z umělých hřbitovních květin vyhozených do kontejneru. Výprava
byla nenáročná a prověřila především síly našich
čtyř nováčků, které jsme přivítali na schůzce o týden dříve. Po trase Rabštejn – Vranov – Stvolny
– Víska jsme ušli zhruba 5 kilometrů.

Blahopřejeme
Marie Kleinová, Josef Gilbert Matuška
Blahopřejeme našim spoluobčanům, kteří se dožívají v tomto měsíci životního jubilea. Přejeme
všechno dobré, hodně zdraví, št ěstí a radosti do
dalších let!
Jubilanti v měsíci listopadu:
Miroslav Kolenatý (75 let) z Manětína
Stanislav Pešík (87 let) z Manětína.
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Kino Sokol
Tomislav Štika
Pátek, 16. 11. 2018, 18 hod.
FERDINAND (animovaný, komedie, USA, 2017)
Režie: Carlos Saldanha
Nina a Ferdinand jsou největší kamarádi pod španělským sluncem. To by nebylo až tak zvláštní, kdyby
Nina nebyla malá holčička a Ferdinand velký býk.
A to pořádně velký býk. Narodil se sice jako malé,
rozpustilé telátko, ale časem vyrostl o pořádný kus
do výšky, do délky i do šířky. Neznalí lidé by jej mohli
považovat za nebezpečné, zuřivé monstrum, jenže
Ferdinand je naštěstí ten
nejroztomilejší a nejhodnější sudokopytník na světě, který nade vše miluje
kytičky a nikdy by neublížil
ani mouše. Bohužel zároveň je taky nešikovným
popletou, který i díky svým
rozměrům občas dokáže
způsobit pořádnou katastrofu. Jednoho dne si Ferdinand neopatrně sedne na čmeláka, dostane od něj
žihadlo a splaší se. Celou událost vidí hledači býků
na zápasy v koridě a rozdivočelý Ferdinand je svým
výkonem uchvátí natolik, že jej okamžitě chytí a odvezou. Ferdinand ale nechce s nikým zápasit a především je odhodlaný vrátit se ke své Nině. Naštěstí
se spřátelí s třemi šikovnými ježky, Unem, Dosem
a Kvatrem (prosím, neptejte se, kde je Tres). A když se
k nim připojí jedna koza a pár dalších býků, společně
se vydají na dlouhou cestu Španělskem. Sice mají
v patách pár pronásledovatelů, ale to je určitě nemůže zastavit. Snad jen trochu zpomalit. Ostatně, jak
říká sám Ferdinand: „Každý se chová podle toho, jak
vypadá, ale tak jednoduché to není. Zvláště v mém
případě. Se mnou je to složitější.“ (CinemArt).
„Vážná komedie“ Úsměvy smutných mužů byla
zfilmována podle úspěšné knižní předlohy Josefa
Formánka. Natáčela se v nedaleké psychiatrické lé-
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čebně Petrohrad, kde herci trávili již několik dní před
natáčením. Dodržovali budíček, rozcvičku, chodili
na terapie…
Pátek, 30. 11. 2018, 20 hod.
ÚSMĚVY SMUTNÝCH MUŽŮ (komedie, drama,
Česko, 2018)
Režie: Dan Svátek
Scénář: Dan Svátek, Josef Formánek (knižní předloha)
Hrají: David Švehlík, Jaroslav Dušek, Ondřej Malý,
Ivan Franěk, Marika Šoposká, Simona Babčáková,
Jiří Maryško, Jaroslav Plesl, Taťjana Medvecká
Úsměvy smutných mužů přiblíží příběhy úspěšných
chlapů, kteří se přes dno lahve dostali na samotné
dno života. Na dno, odkud vede už jen cesta vzhůru.
Na válečné stezce s chlastem potkává Josef třeba
Honzu, bývalého reprezentanta v triatlonu a účastníka nejtěžšího závodu světa
– Ironmana. Úředník a geniální matematik Milan
zase věří, že je vyslancem
z vesmíru. Někoho zradila
žena, někdo hrál v německém gay pornu a svůj příběh má i Tomáš, který zašel
ve vztahu se svou nevlastní dcerou až příliš daleko. Všichni z různých důvodů
chlastali ve velkém stylu první ligu, někdo sám doma,
jiný jako tahoun v hospodě. Pod dohledem přísné
primářky a v pevném režimu teď společně poznávají,
jak lehké bylo opojnému alkoholu propadnout a jak
naopak těžká je cesta ze závislosti ven. Ze závislosti
už ale cesta ven nevede, jediná šance je nahradit
alkohol něčím jiným. Co takhle uběhnout maraton?
(Bontonfilm).
Vstupné na všechna představení je dobrovolné.
Průběžně aktualizovaný program naleznete na webových stránkách: www.manetin.cz/mesto/kino

MANĚTÍNSKÝ ZPRAVODAJ

listopad

Dotace pro Římskokatolickou farnost Manětín
na opravy památek 2018
P. Günther Ecklbauer, OMI
Rád bych Vás seznámil s dotacemi na obnovu kostelů.
Kostel sv. Barbory v Manětíně
Farnost obdržela dotaci na pokračování obnovy
kostela sv. Barbory z Programu Záchrany architektonického dědictví Ministerstva kultury ve výši
1.500.000 Kč. Podíl farnosti je ve výši 179.399 Kč. Celkové náklady jsou v letošním roce 1.679.399 Kč.
Restaurování varhan kostela sv. Barbory – 2. etapa
V letošním roce probíhá 2. etapa restaurování varhan
kostela sv. Barbory. I v letošním roce je to za podpory Plzeňského kraje. Schválená dotace je ve výši
500.000 Kč. Celkové náklady jsou ve výši 631.350 Kč.
Podíl farnosti je hrazen z darů dárců v rámci projektu Na plzeňské paletě. O tomto projektu jste byli
průběžně informováni i v Manětínském zpravodaji
Janou a Markem Roštíkovými.
Ohradní zeď hřbitova u kostela sv. Barbory
V roce 2017 byla zahájena oprava ohradní zdi hřbitova u kostela sv. Barbory a to na jižní a západní straně.
V letošním roce pokračovala opravou severní části
hřbitovní zdi. Na letošní etapu opravy obdržela farnost dotaci od Plzeňského kraje ve výši 300.000 Kč.
Celkové náklady jsou 376.310 Kč.
Oprava fasády a repase oken kostela Narození
Panny Marie ve Stvolnech
V září byla dokončena oprava fasády a repase oken
kostela ve Stvolnech. Farnost obdržela dotaci z Ministerstva zemědělství ve výši 700.000 Kč. Celkové
náklady jsou 1.022.082 Kč.
Restaurování varhan kostela Sedmibolestné Panny Marie v Rabštejně nad Střelou
Z Programu Regenerace městských památkových
zón Ministerstva kultury Město s farností Manětín
požádalo o dotaci na restaurování varhan v kostele. Byla nám schválena dotace ve výši 400.000 Kč.
V tomto roce je částka navýšena o 82.000 Kč, o výtěžek dobrovolného vstupného z loňského festi-
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valu Procházky uměním Jitky Hosprové. Celkové
náklady jsou 484.150 Kč.
Nová mříž do kostela Sedmibolestné Panny Marie
v Rabštejně nad Střelou
S podporou Plzeňského kraje nechala farnost vyrobit
novou železnou mříž do kostela v Rabštejně nad
Střelou. Mříž byla instalována v červnu letošního
roku a napomohla zpřístupnění kostela, návštěvníci
již mohou nahlédnout dovnitř. Dotace Plzeňského
kraje je 70.000 Kč. Podíl farnosti je 46.180 Kč. Celkové
náklady jsou 116.180 Kč.
Kostel sv. Jana Křtitele v Manětíně
Ze stejného programu jako varhany kostela v Rabštejně nad Střelou byla schválena dotace ve výši
1.673.000 Kč pro kostel sv. Jana Křtitele v Manětíně.
Z těchto peněz byla provedena kompletní obnova
původní kamenné podlahy v lodi kostela. Celkové
náklady jsou 1.676.511 Kč.
Luková – kostel sv. Jiří
Od roku 2015 probíhá rekonstrukce kostela sv. Jiří
v Lukové. Od instalace výstavy v kostele v roce 2012
navštívily kostel již tisíce lidí. Od roku 2016 je obnova
tohoto kostela zařazena do Programu záchrany architektonického dědictví Ministerstvo kultury, které na
letošní rok schválilo dotaci ve výši 800.000 Kč. Podíl
farnosti je 138.932 Kč. Celkové náklady 938.932 Kč.
Podíly Římskokatolické farnosti Manětín k dotacím
Podíly, které farnost Manětín má přidat k poskytnutým dotacím, jdou z příjmů farnosti, kterými
jsou sbírky v manětínském kostele při bohoslužbách, dále z darů, z pachtovného a případně
z dalších příjmů ekonomické činnosti farnosti.
Celková výše podílů farnosti k jednotlivým akcím je 900.000 Kč a přesahuje možnosti farnosti.
Proto jsme vděční městu za příspěvek na opravu
památek ve výši 375.000 Kč, který nám pomůže
realizovat akce, se kterými se původně nepočítalo nebo by pro farnost nebyly prioritou. Jsme
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vděční za dary na varhany pro kostel sv. Barbory.
Děkujeme za dary na kostel sv. Jiří v Lukové, kdy
jen z dobrovolného vstupného letošních koncertů v rámci festivalu Procházek uměním Jitky
Hosprové byla farnosti pro kostel v Lukové darována částka 145.000 Kč.
Z rozhovoru s některými z Vás jsem pochopil, že
je financování oprav památek málo prezentováno
a že někteří by i na obnovu kostelů rádi přispěli.
Pokud by chtěl kdokoli z Vás přispět jakoukoli,

byť i malou částkou na tyto akce, kontaktujte mě
prosím jako statutárního zástupce farnosti Manětín na telefonním čísle 603 742 887 nebo svůj
příspěvek zašlete bezhotovostně na účet farnosti
č. 123983297/0300. Je možné uplatnit tuto částku
jako dar a odečíst si ji od základu daně v daňovém
přiznání. Potvrzení o daru Vám na požádání vydá
farnost. Farnost se zavazuje, že tyto příspěvky
budou použity na výše uvedené účely.

Stará garda TJ Sokola Manětín
Vladislav Maršán
Podzim 2018 – výsledkový servis:
31. 8. 2018 DRUZTOVÁ vers. MANĚTÍN 2:5 (1:4)
Branky: März Jarda 2×, Pirner L. 2×, Janouškovec Fr.
14. 9. 2018 ZRUČ vers. MANĚTÍN 3:1 (2:1)
Branka: Vandrovec R.
27. 9. 2018 MANĚTÍN vers. CHRÁST 3:3 (1:2)
Branky: März Jarda, Kolesa Jarda (P), Barchanski
Jirka
5. 10. 2018 PLASY vers. MANĚTÍN 2:8 (1:5)
Branky: März Jarda 4×, Janouškovec Fr. 2×, Vandrovec R. 2×
12. 10. 2018 MANĚTÍN vers. KOŽLANY 4:1 (1:1)

Branky: Polívka V. 2×, Barchanski
J., Pirner L.
Tabulka SG okres Plzeň-sever
podzim 2018:
1. Kožlany
6 4 0 2
2. Chrást
6 3 2 1
3. Zruč
5 3 1 1
4. Manětín
5 3 1 1
5. Třemošná 4 1 1 2
6. Plasy
4 1 0 3
7. Druztová
6 0 1 5

28:12
12
17:18
11
18:9
10
21:11
10
6:13			 4
7:17			 3
5:22		 1

DOVOLUJEME SI VÁS SRDEČNĚ POZVAT NA OSLAVY
30. VÝROČÍ ZALOŽENÍ STŘEDNÍ LESNICKÉ ŠKOLY ŽLUTICE, p. o.,
které jsou spojené s dnem otevřených dveří a uskuteční se dne 9. listopadu 2018
od 9. 00 hod. slavnostní zahájení, program do 17.00 hod.

Vystoupí trubačský soubor Žluťásek
V doprovodném programu se můžete těšit na práci s motorovou pilou, stromolezectví, prezentaci oborů a další.
Občerstvení zajištěno. Více na www stránkách města Manětín.
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Lukostřelecká sezóna 2018
Ondra Haidlmaier
V sobotu 29. 9. 2018 se
v Klenotech uskutečnil
2. ročník Svatováclavského turnaje, který uzavřel
letošní sezónu Lukostřelecké ligy Asociace tradiční lukostřelby. Díky
pozitivním ohlasům
na loňský ročník letos
dorazilo o polovinu víc
střelců než v loňském
roce. S vydatnou pomoDlouhý Újezd 2018 – zraněnému trenérovi přivezli dorostenci zlato
cí dobrovolníků jsme ale
organizaci zvládli a závod byl velmi dobře hodnocen
této sezóny a pravděpodobně nejmladší dorostejak střelci, tak zástupci Rady ATL.
nec Jonáš Haala. Jonáš letos přestoupil z juniorů
LUKOSOvé si pro lukostřelce z celé republiky přido dorostu. Zkušenějším střelcům Jonáš ukázal,
pravili zajímavý finálový závod, jehož atraktivitu
že s ním musí počítat už letos, když je často dozvýšilo krásné prostředí manětínských lesů, napíprovázel na stupně vítězů.
navý souboj o konečné pořadí v několika ligových
O další bronzovou medaili bojovali LUKOSové také
kategoriích a tím pádem účast většiny předních
v kategorii Tradiční luk. Nakonec z toho bylo 4. mísstřelců, včetně světové rekordmanky v 3D lukoto na turnaji a celkové 14. místo v ligové tabulce.
střelbě.
Aktuálně nejzkušenější mezi našimi juniory byla
LUKOSové tak měli možnost srovnat se s těmi
letos Anna Fenclová, která se díky výsledkům z donejlepšími a to je vedle spokojenosti účastníků
mácího turnaje posunula na celkové 17. místo.
a dobré atmosféry na turnaji pro střelce to nejKlubu se letos dařilo také mimo soutěže. Plzeňský
důležitější.
kraj podpořil tři projekty spolku (Svatováclavský
A LUKOSům se v domácím finále opět dařilo. V nejturnaj, 3D mini parkur a Podpora činnosti – manáročnější kategorii Lovecký luk – muži si skvělé
teriální vybavení).
třetí místo vystřílel Alois Novotný a poskočil tak
Za LUKOSy děkuji všem dobrovolníkům, kteří se
v letošním celkovém pořadí na konečné 15. místo.
zapojili do příprav turnaje a těm, kteří nás podO dvě příčky v celkovém pořadí si díky domácíporují finančně a materiálně:
mu turnaji polepšil také Roman Kopp (konečné
Plzeňský kraj, Město Manětín, L. L. Trade s.r.o., Re17. místo). Do první desítky v Loveckém luku se na
staurace Éčko Plzeň, Nadace ČEZ, JVK Lité, SDH
turnaji prostříleli také 7. Jan Fencl a mezi ženami
Manětín, Nábytek Štuksa, spol. s r.o., ZDV Manětín,
ALBI DENT Jaroslav Kolesa, Manětínské uzeniny
6. Šárka Haalová.
Mezi dorostenci byl na turnaji nejúspěšnější bronJirgl, DIADEMA Internet, Zámecký pivovar Chyše,
zový Ondřej Kopp, který tak rozšířil letošní sbírku
Pizzerie Na náměstí, Restaurace Na radnici Nečtiny,
medailí a posunul se na celkové 11. místo. Ještě
FARMA U HRUŠKŮ, MS Výrovice z.s., YATE, 3dtaro jednu příčku lepší celkové umístění v letošním
gets.
ligovém žebříčku vybojoval obávaný černý kůň
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Z kultury, obchodu, sportu a další informace
Víceúčelové hřiště Manětín
Objednávky na tel. čísle 728 678 889.
SDH Brdo – Hrádek pořádá dne 17. 11. 2018 v kulturním domě v Brdě Tradiční turnaj ve hře prší. Začátek
soutěže je v 15.00 hod. Závazné přihlášky se mohou
podávat jen pomocí SMS na tel. číslo 776 203 231.
Účast je limitována, proto s přihlášením neotálejte.
Ordinace praktického lékaře MUDr. Stehlíka oznamuje změnu ordinační doby: z důvodu dovolené od
19. 11. do 23. 11. 2018 bude ordinace v Manětíně
v úterý 8.00–12.00 a ve čtvrtek 8.00–12.00. Ostatní
dny bude ordinace v NZZ Dolní Bělá 8.00– 12.00. Zastupuje MUDr. Tomáš Křiklán, praktický lékař v Dolní
Bělé. Návštěvy lze nahlásit na tel. čísla ordinací: Manětín 373 392 246 a Dolní Bělá 373 394 258.
Drůbež Červený Hrádek
prodáváme slepičky z našeho chovu typu Tetra
hnědá, Dominant ve všech barvách a slepičky
Green Shell – typu Araukana. Stáří 14–19 týdnů,
cena 159 –195 Kč/ks.
Prodej: Manětín – u pošty
25. listopadu 2018 – 13.00 hod.
Výkup králičích kožek – cena dle poptávky.
Info: Po–Pá 9.00–16.00 hod. tel. 601 576 270,
728 605 840, www.drubezcervenyhradek.cz
Výkup kožek proběhne v Manětíně u městského
úřadu v sobotu 1. 12. 2018 od 14.00 hodin. Králičiny
10 Kč. Výkup zajišťuje firma Růžena Kubešová, tel.
415 749 562, mobil 723 763 418.
Místenkový systém
Manětínský divadelní podzim 2018
Nejen na zahajovací představení budou jednotlivá
sedadla v hledišti (stálá) obsazována podle čísel řad
a míst pomocí místenek. Návštěvník představení,
tedy i člen zrovna nehrajícího souboru, aby se mohl
pohodlně usadit a nepotřeboval obkládat místa šat-
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stvem a papírkama, obdrží, nejdříve půl hodiny před
představením, místenku (v pokladně) a podle čísel
se pak posadí v hledišti… představení jsou rozlišená
barevně (na plakátech barevné tečky u jednotlivých
vystoupení).
HODINOVÝ MANŽEL
Máte barák, byt, chatu či zahrádku?
A potřebujete něco opravit nebo vylepšit?
A nemáte na to čas nebo náladu?
Stačí zavolat nebo napsat e-mail a já vám to milerád
opravím nebo vylepším dle vašich přání. Tel. číslo:
720 689 646, e-mail: hodinovykozlik@seznam.cz
INSTALATÉRSTVÍ JIŘÍ ŠMÍD, Vladměřice 4, Manětín
– montáž vody, kanalizace a topení, oznamuje možnost montáže tepelných čerpadel DAIKIN
a automatických kotlů EKOSCROLL na uhlí a pelety, na které provádím revize a údržbu. Na tepelná
čerpadla DAIKIN jezdí servisní technik přímo od
výrobce. V příštím roce je také možnost získání
kotlíkové dotace po vyhlášení Krajského úřadu
Plzeň. V letošním roce bylo možno dostat nazpět
až 120 000 Kč. Kontakt: Jiří Šmíd, tel. 602 763 308,
email: instalaterstvijirismid@seznam.cz
MĚSTO MANĚTÍN přijme do pracovního poměru
tesaře/truhláře. Bližší info na tel. 373 392 160.
Střední lesnická škola Žlutice
školní polesí Chlumská hora
nabízí vyrobené palivové dřevo:
–
jehličnaté 580 Kč / 1 prostorový metr
–
tvrdé listnaté 640 Kč / 1 prostorový metr
Ceny jsou uvedeny včetně DPH. V nabídce i možnost
dovozu. Kontakt: 723 175 333, 602 962 101
SDH Mezí děkuje těmto sponzorům Havelské zábavy:
ZDV Manětín, Auto-moto Barchanski, Moštárna Stvolny, Obec Nečtiny, Hostinec Na radnici Nečtiny.
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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.

e-mail: obec@nectiny.cz,
606 091 936 (pan Votýpka za Marius Pedersen a. s.)
e-mail: jaromir.votypka@mariuspedersen.cz

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),

Provozní doba:
Pondělí:		 8.00 hod.–12.00 hod.
Středa: 14.00 hod.–19.00 hod.
Sobota:		 8.00 hod.–12.00 hod.

ESKÁ POJIŠeOVNA
Ing. Dana Krepindlová (roz. Holotová)
tel.: 777 023 423
asistentka: 773 333 606
Otevírací doba kanceláƎ MAN TÍN:
ManĢtín 89, 331 62 (v budovĢ MĢÚ 1. patro)
PondĢlí: 9–12 h a 13–16 h
StƎeda: 9–12 h a 13–16 h
Ostatní poboēky, ve kterých nás najdete:
Plasy, TƎemošná, Horní BƎíza, Chrást,
MĢsto Touškov
Ostatní dny dle tel. domluvy, možná je
i osobní návštĢva u klienta.
Nabídka a servis klientƽm:
9 Životní, úrazové a dĢtské pojištĢní
9 Povinné a havarijní pojištĢní aut
9 PojištĢní domácnosti, staveb a odpovĢdnosti
9 Cestovní pojištĢní
9 PojištĢní firem
9 Penzijní pƎipojištĢní, stavební spoƎení, investice
9 Hypotéky, úvĢry a jejich pojištĢní
9 Kompletní poradenství a servis v této oblasti
POMOC P\I HLÁŠENÍ POJISTNÝCH UDÁLOSTÍ

Dne 17.. 11. 20118 od 18.00 hod. se
s ve VlaadmďĢicícch u KD koná jižž po osméé
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ÿeká Vás proccházka poo vesnici, na které mĪžete
m
pootkat i nďďkolik straašidel.
Nezappomeěte si
s vzít s sebou
s
lamp
mpióny.

2018

MANĚTÍNSKÝ ZPRAVODAJ

11

Vydavatel Manětínského zpravodaje:
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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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