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Vážení spoluobčané,
zdravím Vás na začátku září. Všem našim školákům přeji hodně radosti při učení a úspěchů ve škole
a našim kantorům hodně sil, trpělivosti a klidu do jejich nelehké, ale důležité práce. Rodičům školáků přeji
pevné nervy a hodně sil v doprovázení svých dětí během jejich školní docházky a učení. Dnes bych se
s Vámi chtěl 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. Obdrželi jsme rozhodnutí o
poskytnutí dotace.
Manětínsko – nečtinský mikroregion
Schválená dotace Plzeňského kraje na plošinu ve výši 380.000,- Kč. Peníze jsou na účtu mikroregionu.
Termín dodání je v září 2018. Celkové náklady 823.284,- Kč.
Kompostéry a štěpkovač – kompostéry distribuovány mezi občany zdarma. Dotace 1.610.527,29 Kč byla
proplacena na účet mikroregionu 2. 8. 2018. Byla zaplacena faktura ve výši 1.764.180,- Kč za dodávku
kompostérů a štěpkovače.
Změna č. 1 územního plánu Manětín
Zastupitelstvo města schválilo pořízení změny č. 1. Veřejné projednání návrhu změny územního plánu se
koná 19. 9. 2018 v 10 hodin v zasedací místnosti MěÚ v Kralovicích.
Čp. 92 – pokračování rekonstrukce 2018
Byla dokončena oprava střechy a krovu dvorního objektu.
Proběhly práce na kanalizaci a byla zprovozněna ČOV. Proběhlo provedení základních rozvodů a
přípojných míst na teplovod.
Workship – dobrovolnická akce na Manětínsku
Letos se již pošesté konal na Manětínsku Workship, kterého se zúčastnilo 80 mladých lidí z celé naší vlasti
a letos jich byla opět část z Německa. Vážím si toho, že přišli pomoci zvláště těm, kteří to opravdu
potřebují. Chtěl bych poděkovat účastníkům za jejich práci, kterou odvedli pro naše občany a pro naše
město. Děkuji také za kulturní akce, které pro nás v Manětíně uspořádali.
Volby do zastupitelstva 5. a 6. října 2018
V letošním roce se konají opět po čtyřech letech volby do zastupitelstev obcí a měst v celé České republice.

Rád bych zde chtěl poděkovat všem, kteří se v tomto volebním období jakkoli podíleli na práci pro naše
město, a to především členům zastupitelstva, členům výborů, ale i Vám všem ostatním, kteří toho pro
naše město hodně děláte. Myslím to v tom nejširším slova smyslu.
Do nového volebního období kandiduje sdružení nezávislých kandidátů Občané pro rozvoj Manětínska.
Žádná jiná kandidátka v Manětíně podána nebyla. Je to škoda a mrzí mě, že je tak málo lidí, kteří se chtějí
oficiálně zapojit do práce pro město.
Toto uskupení kandiduje do voleb již potřetí a letos kandiduje v tomto složení: Mgr. Josef Gilbert Matuška,
dále Mgr. Jaroslav Hruška, Ing. Lukáš Šafr, Miloslav Brož, Mgr. Věra Janouškovcová, Ing. Ondřej Fábera,
Martin Liška, Ing. Ivana Soukupová, Josef Haala, Ing. Jan Fencl, Mgr. Pavla Cimlerová, Mgr. Ondřej
Haidlmaier a Josef Burda.
Hlavní náplní budoucího volebního období bude vybudování nové čistírny odpadních vod a nové oddílné
splaškové kanalizace v Manětíně a její uvedení do provozu. Další akce budou muset být omezeny, protože
na ně nebudou zbývat peníze. Přesto bychom se chtěli snažit pokračovat v rozvoji našeho města, tak jak
jsme to dělali doposud, přestože je to někdy náročné a některá očekávání jsou mimo možnosti města.
Těšíme se na další spolupráci.
Pozvánky:
Program 6. ročníku festivalu Procházky uměním Jitky Hosprové:
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 pozvánky:
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 45. zasedání zastupitelstva města Manětín – 29. 8. 2018
EVA VAŇKOVÁ
Zastupitelstvo města bere na vědomí:
120/18 – zprávu o činnosti starosty od posledního zasedání zastupitelstva města, která je přílohou č. 2
tohoto usnesení.
Zastupitelstvo města schvaluje:
121/18 – program 45. zasedání ZM.
122/18 – zapisovatelkou jednání paní Evu Vaňkovou.
123/18 – ověřovateli zápisu paní Věru Janouškovcovou a pana Miloslava Brože.
124/18 – rozpočtové opatření č. 8, které je přílohou č. 2 tohoto usnesení.
125/18 – Smlouvu o poskytování právních služeb s advokátní kanceláří MT Legal s.r.o., IČ 28305043, která
je přílohou tohoto usnesení č. 3, a pověřuje starostu města jejím podpisem.
126/18 – Smlouvu o zpracování osobních údajů s advokátní kanceláří MT Legal s.r.o., IČ 28305043, která
je přílohou tohoto usnesení č. 4, a pověřuje starostu města jejím podpisem.
127/18 – ZM schvaluje Výzvu k podání nabídek a zadávací dokumentaci na výběr technického dozoru
investora a koordinátora BOZP s návrhem příkazní smlouvy na výkon investorské inženýrské činnosti,
která je přílohou tohoto usnesení č. 5, a pověřuje starostu města jejím podpisem.
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128/18 – záměr prodeje pozemku parc. č. 604/21 o výměře 116 m2 v k. ú. Manětín.
129/18 – záměr prodeje pozemku parc. č. 1477/1 o výměře 2 528 m2 v k. ú. Manětín.
130/18 – záměr pozemku parc. č. 1251/16 o výměře 43 m2, pozemku parc. č. 1762/15 o výměře 7 m2 a
pozemku parc. č. 1762/14 o výměře 3 m2 v k. ú. Manětín dle návrhu geometrického plánu 672-391/2018.
131/18 – prodej 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 za cenu 100 Kč/m2 manželům I. a P. K..
132/18 – prodej 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 za cenu 100 Kč/m2 manželům Z. a M. B..
133/18 – vzdání se předkupního práva s věcnými účinky dle § 3056 zákona č. 89/2012 Sb., občanského
zákoníku, ke stavbě čp. 263 postavené na pozemku p. č. st. 429 v k. ú. Manětín, zapsané u Katastrálního
úřadu pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Kralovice pro obec a k. ú. Manětín na LV č. 871.
Zastupitelstvo města neschvaluje:
134/18 – záměr prodeje části pozemku parc. č. 548/2 o výměře cca 300 m2 v k. ú. Manětín.
Příští zasedání zastupitelstva města se bude konat ve středu 26. 9. 2018 v Manětíně.

Zahájení nového školního roku
KATEŘINA MARŠÁNOVÁ, ZÁSTUPKYNĚ ŘEDITELKY ZŠ
V pondělí 3. 9. 2018 byl i na naší škole zahájen nový školní rok
2018/2019. Paní ředitelka Mgr. Pavla Cimlerová přivítala 11 nových
prvňáčků a popřála jim i ostatním žákům plno úspěchů a radosti z učení.
Kromě výuky, výletů a exkurzí škola nabídne pro letošní školní rok
rozšíření provozu školní družiny do 16.30 hodin, aby vyšla vstříc
zaměstnaným rodičům. Ve spolupráci se školou zahájí v Manětíně
činnost pobočka Střediska volného času Radovánek v prostorách bývalého dětského klubu u MŠ. Pobočka
nabídne široké využití aktivit pro volný čas nejen dětí, ale i zájemcům z široké veřejnosti. Kroužky zahájí
svoji činnost od října, ale už v nejbližší době bude nabídnuta spontánní činnost pro neorganizované děti.
Doufáme, že se všem dětem bude ve škole líbit a budou mít z učení radost.

Středisko volného času RADOVÁNEK
EVA TISCHLEROVÁ
Středisko volného času RADOVÁNEK, Pallova 52/19 Plzeň, rozšiřuje svoji činnost pracoviště v Manětíně
o prostory v zahradě mateřské školy č.p. 266. Chceme nabídnout veřejnosti a především rodičům a dětem
více aktivit v době volna tak, aby aktivně mohli vylepšit a zpestřit si své volné hodiny.
Naše nabídka je především v rozšíření pravidelných aktivit formou kroužků a dále klubů v dopoledních a
odpoledních hodinách. O víkendech a prázdninách budeme nabízet možnost pro děti tak, aby si rodiče
mohli odpočinout a udělat si čas na sebe. Věřím, že naše nabídka Vás zaujme a Vy si k nám najdete cestu.
Za Váš zájem děkujeme.
Kontakt na zodpovědné osoby pověřené vedením a organizací pracoviště:
Lenka Mazuchová – tel.: 731410716 e-mail: mazuchova@radovanek.cz
Kamila Fenclová – tel.: 734741607 e-mail:kamilafenclova@seznam.cz
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Kroužky – pravidelná činnost po celý týden, bližší informace na www.radovanek.cz :
 kreativní dovednosti-keramika, výtvarná výchova, trendové činnosti a nové formy práce
 společensko-vědní – stolničení a vaření – Výtvarníček a vaření, Keramika, Vaříme a tvoříme

pro děti z MŠ
 jazykové – anglický jazyk
 ekologie a ochrana přírody
 astronomie – kroužky ve spolupráci s Techmania Science Center
 čtenářské a deskové hry

1. Dopolední program pro maminky s dětmi Klub kavárna Knoflíkárna
2. Odpolední kreativní kroužek pro maminky a děti Tvořílek
3. Odpolední spontánní činnost – kluby pro neorganizované děti – Klub Šikula denně od 13.00 –
17.00 hod.
4. Víkendové aktivity – sportovní, ekologické, kreativní
5. Příměstské a městské tábory v průběhu školního roku i zajištění o prázdninách
6. Organizační kluby pro žáky 2. stupně ZŠ
Samozřejmě nebudou chybět ani kroužky sportovní, které budou i nadále probíhat v tělocvičně základní
školy. Novinkou je i pohybový kroužek pro děti v MŠ.
Touto cestou bychom chtěli oslovit i ty, kteří něco umí a rádi by svoje zkušenosti a umění předávali dál, ve
spolupráci s námi.
Těšíme se na společné chvíle s Vámi, ředitelka organizace Bc. Eva Tischlerová
Středisko volného času RADOVÁNEK
Pallova 52/19, Východní Předměstí, 301 00 Plzeň
www.radovanek.cz tel.: 737 21 51 21

Poděkování
KAMILA FENCLOVÁ
Vážení rodiče, vážené děti a vážení příznivci,
jelikož mi bylo oznámeno, že činnost dětského klubu pod mým vedením a v dosavadní podobě končí,
chtěla bych využít tuto cestu a poděkovat:






Panu starostovi za nápad a prosazení myšlenky pro volný čas dětí využít a opravit zchátralou
budovu a založit klub v krásném prostředí nedávno rekonstruované zahrady.
Dosavadnímu vedení školy, paní Věře Janouškovcové a Vlastě Holotové za to, že mi daly šanci
a důvěru.
Rodičům za spolupráci a za to, ze služby klubu hojně využívali a děti mi svěřovali.
Ostatním příznivcům za všechny druhy pomoci.
A hlavně dětem za mnoho hezkých chvil strávených s nimi.

Hlavním smyslem dětského klubu bylo pomoci rodinám, jejichž rodiče pracují mimo Manětínsko a nemají
nebo z nějakého důvodů nemohou využívat zázemí ostatních generací. Využili tak možnost, že o jejich děti
bylo ve všedních dnech postaráno do 17.00 hod., někdy i mnohem déle, že Fáberovi? Doufám, že toto
poslání splnil beze zbytku a přispěl k tomu, aby Manětínsko bylo trochu snadnějším místem pro život.
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Nová vlajka města Manětín
Na přání spoluobčanů uvádíme proslov pana starosty u příležitosti
představení nové vlajky města Manětína na Manětínských
městských slavnostech dne 24. 6. 2018
„Nejdůstojnější otče biskupe, vážení hosté, vážení obyvatelé
našeho města, dámy a pánové.
Dovolte mi, abych Vás všechny i s Vašimi nejbližšími přivítal na
letošních Manětínských městských slavnostech, které jsme pro Vás
připravili již po osmé a při kterých letos bude za pár okamžiků
představena nová vlajka města Manětín. Vážím si toho, že jste přijali naše pozvání a můžeme teď prožívat
tyto chvíle společně. Když mluvím o Manětíně, mám na mysli také všech 14 vesnic, které k Manětínu patří
a jejich obyvatele.
Zastupitelstvo města Manětín na svém 27. zasedání 25. ledna 2017 schválilo záměr vytvoření vlajky města.
Nechali jsme zpracovat návrh od pana Karla Roma z Kralovic a na dalším 28. zasedání 22. února 2017
zastupitelstvo města schválilo návrh vlajky a také žádost o udělení vlajky, která byla 28. února 2017 zaslána
předsedovi Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky.
Předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky rozhodl dne 6. června 2017 o udělení vlajky
městu Manětín. V pondělí 2. října 2017 jsme se spolu s místostarostou města Jaroslavem Hruškou
zúčastnili slavnostního předání vlajky v prostorách Poslanecké sněmovny v Praze na Malé Straně.
Slavnostní akt vedl tehdejší předseda Poslanecké sněmovny PČR Jan Hamáček.
Novou vlajku přinesl zastupitel města, který přišel s myšlenkou požádat o udělení vlajky, pan Ondřej
Fábera. Spolu s vlajkou byly přineseny také dva znaky města velký a malý. Tyto znaky přinášejí naši mladí
hasiči, v současné době mistři Plzeňského kraje ve hře Plamen, kteří se připravují na mistrovství České
republiky hry Plamen, které se letos koná v Plzni od 1. do 5. července 2018 a začíná tedy přesně za týden.
Naši mladí hasiči tam budou obhajovat bronzové umístění z loňského mistrovství. Jsem rád, že se ujali
tohoto úkolu.
Manětín je poprvé v písemných pramenech připomínán roku 1169, kdy král Vladislav I. zdejší újezd
postoupil rytířskému řádu johanitů. Ti v krajině pod Chlumskou horou postavili první kostel zasvěcený Janu
Křtiteli a zřídili zde sídlo komtura, komendu. Roku 1235 udělil král Václav I. městu právo svobodného trhu
a soudní nezávislost. Pravděpodobně už ve 14. století město užívalo znaku, i když doložen je až znakovou
pečetí ze 16. století. Od roku 1622 se začíná v Manětíně éra pod vládou rodiny hrabat Lažanských, kterým
Manětín náležel více než 300 let.
Můžeme si představit celou tu plejádu manětínských občanů, kteří se zde narodili a prožili zde svůj život,
nebo těch, kteří sem přišli odjinud, nebo odsud odešli jinam. Je jich mnoho. Můžeme vzpomenout zvláště
na ty, které jsme osobně znali, ale za nimi jsou skryti i ti, kteří pro nás dnes již jsou a zůstanou neznámí.
Všichni vlastníci zdejšího panství, všichni manětínští učitelé i manětínští duchovní. Chci připomenout také
všechny své předchůdce starosty, ať už se jim v minulosti říkalo jakkoli.
Když se však rozhlédneme kolem sebe, můžeme být právem hrdí na to, co nám zde zanechali. Jaké je to
bohatství, které nejsme dodnes schopni využít naplno. Zdravou udržovanou krajinu a téměř panenskou
přírodu kolem nás. Nádherné stavby a architektonické skvosty, které bychom dnes asi těžko stavěli. Vždyť
máme starost je udržet v pořádku a uchovat pro další generace. Krásná umělecká díla mistrů sochařů –
máme je na očích dnes a denně, ale je to nádhera a krása a hlavně k nám mluví skrze ty, které zobrazují.
Sochy svatých ochránců a patronů, sochy božských, ale i lidských ctností.
Nádherná díla dalších umělců, kteří v Manětíně nebo pro Manětín pracovali - Václav Dvořák a jeho soubor
13 pláten zobrazující služebnictvo a úřednictvo manětínské, Petr Brandl a jeho díla pro manětínské
kostely, Antonín Josef Plánický – dosud stále ještě nedoceněný manětínský hudebník a velké množství
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dalších, kteří o výzdobu našeho Manětína se zasloužili. Chci připomenout také všemi milovaného děkana
Františka Wonku, jehož srdce si Manětín získal, což je poznat z jeho prací, které i nám dnes pomáhají
Manětín objevovat v celé jeho kráse a velikosti. Jen kdybychom více času tomu chtěli nebo mohli věnovat.
Oni dali své schopnosti, talenty a umění k dispozici a výsledky vidíme kolem sebe. Nyní tady stojíme my,
lidé dnešní doby, my jsme ti, kterým je nyní Manětín svěřen. My jej máme zkrášlovat, udržovat, abychom
jej snad alespoň stejně krásný předali a zachovali těm dalším, těm, kteří přijdou po nás! Někdy je to těžké
a říkáme si, proč nám tu naši předkové nechali tolik těch památek, když je tak náročné se o ně starat.
Záleží ale na úhlu pohledu. Můžeme se na to dívat jako na zátěž nebo přítěž, nebo to pochopíme jako naši
devizu a jako něco, co naše město charakterizuje a bez čehož by Manětín nebyl tím pravým Manětínem.
Chtějme tedy i my být součástí velké manětínské historie a konejme všechno pro to, abychom činili naše
město krásnějším a mohli tak být na sebe náležitě hrdí!
Chci poděkovat všem spolkům za jejich činnost. Zmíním zvláště včelařský spolek, který slaví letos 100 let
své existence. Naši hasiči oslaví příští rok 150 let dobrovolného hasičského sboru v Manětíně. Chci na
tomto místě poděkovat všem, kteří se zapojují a nasazují se, když je potřeba. Je to důležité a nic za to
nemají. Proto si toho velmi vážím a děkuji jim za to, i když nejsem schopen všechny jmenovat!
Naše město v příštím roce oslaví 850 let od první zmínky o Manětíně.
Kéž tato nová vlajka, pod kterou budeme chodit a na kterou se budeme dívat, je znamením naší jednoty
a naší síly a ochoty dát své schopnosti a umění k dispozici, protože společně můžeme udělat víc než každý
sám. Říká se, kdo chce, hledá způsoby, a kdo nechce, hledá důvody. Hledejme způsoby, co a jak udělat pro
naše město, aby se nám tu dobře žilo a buďme spokojení s tím, jak se nám daří, protože o tom se našim
předkům ani nesnilo.
Nyní bych rád požádal pana biskupa Tomáše Holuba o požehnání našich městských symbolů a o požehnání
pro naše město a všechny jeho obyvatele.“

Mlynáři na panství hraběnky Marie Gabriely Lažanské před 300 lety
VÁCLAV JIRSA
V minulém MZ jsme se věnovali manětínským kovářům z doby před 300 lety. Držitelé gruntů (sedláci)
do potahů zapřahali koně. S potahy na panství museli robotovat předepsaný počet týdnů za rok. V textu
jsem se zmínil, že venkovští kováři kovali i tažné voly, tedy sudokopytníky. Svědčí o tom také řada nálezů
detektorářů (hledačů kovů). V Manětíně si potomci kovářů nevzpomínají, že by jejich prarodiče o kování
volů hovořili. V každém případě jsou však informace o nálezech starých podkov sudokopytníků zajímavé.
Ve statistice řemesel, kterou jsem minule uvedl, jsem záměrně vynechal mlynáře. Mlýny totiž měly své
výsady a mlynáři měli zvláštní postavení. Podle soupisu mlynářů k roku 1718 napočítáme na panství
celkem 9 mlýnů, převážně v povodí Manětínského potoka. Počet mlynářů převažuje nad ostatními
řemesly. O mlýnech a mlynářích jsme podrobněji psali již v MZ 2015-2016. Ve výčtu mlýnů není
Pardouskův mlýn, který patřil do Rabštejnského panství.
K roku 1718 byli na jednotlivých mlýnech přihlášeni tito mlynáři se svými rodinami:




Vertlíkův mlýn – Jiří Messer (66 r.), Alžběta - jeho žena (72), Bartoloměj Messer – (31) u otce, Anna
Maria – žena Bartoloměje – (37), Václav – jejich syn (3 měs.); Jiří – syn kameník (25) zdržuje se v Praze,
Veronika (24), Vavřinec (22), Jan – syn - kovář na vandru (20);
Vanivkův mlýn – Jan Pták (52), Růžena – jeho žena (40), Matěj – syn, mlynářský, doma (24), Martin –
mlynářský na vandru (20), Anna Maria (14), Antonín (12), Kašpar (10), Alžběta (5), Dorota (3);
Ecklův mlýn - Ondřej Karásek (37), Alžběta - jeho žena (34), Veronika (10), Růžena (7), Jan Tadeáš (4),
Barbora (1);
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Vuršův mlýn – Pavel Pták (39), Eleonora - jeho žena (2?), Kateřina (9), Veronika (6), Matěj (5);
Frantův mlýn – Václav Karásek (48), Kateřina – jeho žena (58), Matěj – syn, mlynářský chasník u otce
(25), Apolena (21), Magdalena (16);
Švendův mlýn – Matěj Karásek – (44), Anna – jeho žena (41), Maxmiliána (17), Veronika (15), Bernard
(13), Kateřina (10) Dorota (6);
Mlýn v Lítém – Spálený mlýn - Jan Červenka – (63), Eva – jeho žena (64), Jiří syn (35), Jan syn (27),
Barbora (25), Anna (22);
Špankovský mlýn – Jiří Vodrážka - (55), Kateřina – jeho žena (55), Antonín syn (16); Matěj syn – (27) –
u otce, Kateřina – žena Matěje – (25), Jakub – jejich syn (3), Kašpar – jejich syn (1);
Obecní mlýn v Manětíně (Dersiebův mlýn) – Petr Sejfert – (43), Mariana – jeho žena (39), Anna Maria
(14), Jan (12), Pavel (10), Kateřina (6), Veronika (4).

Na otcovském mlýně měl vždy zůstat nejstarší syn, ostatní synové šli hledat obživu do světa…
Výčet celých mlynářských rodin může pomoci v hledání starých rodinných kořenů. A také podzimní
procházky k našim mlýnům jsou příjemné, byť už dávno žádný z nich neklape či některé jsou jen ruiny.

Finanční pomoc pro rodiny s vážně nemocným dítětem
MARKÉTA KŘÍŽOVÁ, NADACE DOBRÝ ANDĚL

Čtyřicet rodin z okresu Plzeň sever již dostalo finanční
podporu nadace Dobrý anděl, která pomáhá také rodinám,
v nichž se dítě potýká s vážným onemocněním. Díky
každoměsíčním příspěvkům dárců – Dobrých andělů – mohou
všechny těžkosti zvládat lépe alespoň po finanční stránce.
Pomozte najít další rodiny, které tuto podporu potřebují!
„Dětí s vážným onemocněním, jejichž rodiny by potřebovaly finanční podporu, je mnohem více. Rodiče
často neví, že u nás mohou o příspěvek požádat. Naší snahou je, aby se tato informace co nejvíce
rozšířila,“ říká Petr Sýkora, spoluzakladatel nadace Dobrý anděl. „Některým rodinám poradí lékaři či
sociální pracovníci přímo v nemocnici, jiným pomoc doporučí pacientské organizace. K mnohým z nich se
ale i přesto tato informace nedostane,“ dodává.
Komu nadace pomáhá?
Dobří andělé pravidelně každý měsíc podporují rodiny s nezaopatřenými dětmi, které zasáhlo vážné
onemocnění. Typicky se jedná o onkologické onemocnění, selhání orgánů, vážné metabolické
poruchy, těžká kombinovaná postižení, svalovou dystrofii Duchenne, cystickou fibrózu, nemoc motýlích
křídel. Mimo vyjmenovaná onemocnění je možné také pomoci dětem, které se potýkají se vzácnými
onemocněními a s těžkými kombinovanými poruchy (mentálními, smyslovými, tělesnými).
Kromě dětských pacientů podporují také rodiny s dětmi, v nichž onemocněl rakovinou jeden z rodičů. Za
šest let fungování nadace podpořili dárci více než 5 548 rodin z celé České republiky.
Jak můžete pomoci právě vy?
Pokud máte ve svém okolí rodinu s takto vážně nemocným dítětem, neváhejte jí pomoc nadace doporučit.
Kontakt je velmi jednoduchý – stačí zavolat nebo napsat e-mail a pracovníci již zajistí vše potřebné.
Důležité je nebát se ozvat, Dobří andělé rodinám rádi pomohou.
Staňte se i vy Dobrým andělem.
Stačí krátká registrace na www.dobryandel.cz a můžete začít přispívat. Vaše finanční pomoc bude rodinám
odeslána do posledního haléře. Díky svému Andělskému účtu si navíc můžete přečíst konkrétní příběhy
rodin, kterým pomáháte.
Září 2018
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Koncert v manětínském zámku
JANA BLÁHOVÁ
Kruh přátel hudby při Městu Manětín pořádá v sobotu
15. září 2018 od 20.00 hodin v zámeckém sále koncert,
na kterém vystoupí:

IVAN KLÁNSKÝ
- klavírní recitál
Ivan Klánský patří dnes k nejvýraznějším osobnostem
mezi českými klavíristy. V roce 1967 zvítězil v klavírní
soutěži v italském Bolzanu a tím zahájil sérii svých
mezinárodních soutěžních úspěchů. Jeho koncerty mohli navštívit posluchači v celé Evropě, Japonsku,
Severní Americe a Africe. V Manětíně koncertoval pro KPH s manželkou v r. 1982.
Program: L. van Beethoven, F. Chopin
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.

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 září: Anna Denková (84 let) z Manětína, Anna Šlaufová (81 let)
z Manětína, Václav Hlous (82 let) z České Doubravice, Božena Bicková (85 let) z Manětína, Václav Franče
(70 let) z Manětína, Kristina Benešová (83 let) z Kotanče, Danuše Kronďáková (87 let) z Vladměřic.

Kino Sokol
TOMISLAV ŠTIKA
Pátek, 14. 9. 2018, 18.00 hod, kinosál KD Manětín
PAT A MAT ZNOVU V AKCI (animovaný, Česko, 2018)
Režie: Marek Beneš
Hrají: Pat, Mat
Přestěhovali se do nových domů, kde na ně čekají nové kutilské výzvy a nové
příhody. Pro Pat a Mata není nic problém, ať již se jedná o boj s rojem včel,
opravu elektrické sekačky, ucpaný odpad, boj s krtkem nebo stavbu nové skalky.
Pro kutily není žádná komplikace překážkou a žádná výzva dostatečně velká.
Vyčistit komín? Postavit nový plot? Naši kutilové si dokáži poradit s každým problémem. Kutění je pro ně
zábava a dokážou si ho patřičně užít. Našim kutilům vůbec není cizí ani moderní řešení a tak se stanou
odborníky v užití solární energie nebo instalaci bezpečnostních kamer. (Bioscop)
Vstupné na všechna představení je dobrovolné.
Průběžně aktualizovaný program naleznete na webových stránkách: www.manetin.cz/mesto/kino
Září 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:
7.9.2018 17:30 hod. MANĚTÍN – TŘEMOŠNÁ
14.9.2018 ZRUČ – MANĚTÍN
28.9.2018 17:00 hod. MANĚTÍN - CHRÁST

5.10.2018 PLASY – MANĚTÍN
12.10.2018 17:00 hod. MANĚTÍN – KOŽLANY

Z kultury, obchodu, sportu a další informace
Víceúčelové hřiště Manětín
Objednávky na tel. čísle 728 678 889.
Mezinárodní noc pro netopýry – Zámek Manětín
v pátek 7. 9. 2018 od 18.00 hodin, s programem:
18.00 zahájení akce, výstava „Podivuhodný svět
netopýrů“, začátek soutěží pro děti
19.30 vyhodnocení soutěží – předání cen
19.45 pozorování netopýrů
20.15 přednáška „O životě netopýrů“
21.15 ukázka volně žijících netopýrů
21.45 promítání filmu „Netopýři ve tmě“
VSTUP ZDARMA, akce se koná za každého počasí
Doporučujeme baterku s sebou.
Otevírací doba Městské knihovny Manětín
od 3. 9. 2018:
pondělí
12.30 – 17.00
úterý
12.30 – 14.30 (čítárna)
středa
9.00 – 11.30 12.30 – 17.00
čtvrtek
12.30 – 14.30 (čítárna)
pátek
9.00 – 11.30 12.30 – 14.30

Litoměřice – Zahrada Čech
V neděli 16. 9. 2018 opět pořádáme zájezd do
Litoměřic. Zájemci se mohou přihlásit do 13. 9. na
telefonu 737 340 747 paní Janouškovcová.
Cena 300 Kč.
Odjezd v 6.15 hod. z Mezí, 6.30 hod. z Bezvěrova,
6.45 hod. z Nečtin a v 7.00 hod. z Manětína
(zastávka u školy).
Ordinace praktického lékaře MUDr. Stehlíka
oznamuje změnu ordinační doby:
po dobu dovolené MUDr. Křiklána a zastupování
v Dolní Bělé od 17. 9. do 5. 10. 2018 bude
ordinace po 7.30 - 12.00 Manětín
st 7.30 - 11.30 Nečtiny
pá 7.30 - 12.00 Manětín
v úterý a ve čtvrtek bude ordinace v Dolní Bělé
8.00 – 12.00 hodin.
Návštěvy lze nahlásit na tel. číslech ordinací:
Manětín 373 392 246
Nečtiny 373 313 128
Dolní Bělá 373 394 258

Ministerstvo pro místní rozvoj spolu s Národním
technickým muzeem Vás zvou na Den
otevřených dveří v Centru stavitelského dědictví
v Plasích dne 8. 9. 2018 od 10:00 do 17:00 hod.
Bezplatné prohlídky, zajímavý program, zábava a
poznání pro všechny.
Více informací k akci na: www.dotaceeu.cz/dod.
ČEZ Distribuce
informuje o plánovaném přerušení dodávky
elektřiny v Lipí dne 18. 9. 2018 od 12.00 do 15.00
hod. Bližší informace na www.cezdistribuce.cz
Září 2018
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Výdej cibule z Račetic
v sobotu 22. 9. 2018 od 9.00 hodin do 10.30
hodin na stejném stanovišti, jak jsou odběratelé
zvyklí, tj. před býv. jídelnou ZD. Upozorňujeme,
že nevyzvednutou cibuli již nebude možno nikde
v Manětíně uskladnit, proto prosíme všechny,
aby si ji vyzvedli. Cena je 15,- Kč/kg.
Ježková Jarmila, tel. 721 955 036.

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
11. 9. 2018 - 16.30 hod
29. 9. 2018 - 13.00 hod
28. 10. 2018 - 13.00 hod

ITEP Veletrh cestovního ruchu
Plzeňského kraje
se koná 20. – 22. 9. 2018 v halách
TJ Lokomotiva Plzeň, čt-pá: 10.00-18.00, so:
10.00-17.00. Kompletní turistické informace/
Interaktivní zábava/ Hudba/ Ochutnávky/ Hry
pro děti.
Vstup zdarma. www.itep-plzen.cz

Výkup králičích kožek - cena dle poptávky.
Info: Po-Pá 9.00-16.00 hod, tel. 601 576 270,
728 605 840, www.drubezcervenyhradek.cz
Prodám cirkulárku NAREX-VOP 35 - cena 1000,Kč a zánovní peřiňák d. 95 cm v. 75 cm š. 50 cm cena 500,- Kč. Tel. 723 974 708

Výkup kožek proběhne v Manětíně u městského
úřadu v sobotu 6. 10. 2018 od 14.00 hodin.
Králičiny 10 Kč. Výkup zajišťuje firma Růžena
Kubešová, tel. 415 749 562, mobil 723 763 418.
SDH Zhořec zve na tradiční výlov zhořeckého
rybníka, který se koná v sobotu 13. 10. 2018 od
9.00 hod. Na místě bude možno ochutnat
pečenou i uzenou rybu a zakoupit ryby živé.
K příjemnému posezení zahrají Bayeři.
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.
MĚSTO MANĚTÍN přijme do pracovního poměru
tesaře/truhláře. Bližší info na tel. 373 392 160.
Děkuji všem za projevenou soustrast.
J. Uhrová a synové.
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
Září 2018
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Hledám paní z Manětína na žehlení 3-4 hodiny
týdně za 100 Kč/ 1 hod. Tel. 606 759 824
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.

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
Provozní doba:
Pondělí :
Středa:
Sobota:

0800 hod. - 1200 hod.
1400 hod. - 1900 hod.
0800 hod. - 1200 hod.

BAZÁREK - MAMINKY MAMINKÁM
a CVIČENÍ S DĚTMI

vás zve na 2. letošní BURZIČKU.
Prodávat a kupovat můžete dětské, dámské i pánské oblečení, obuv,
sportovní potřeby,
věci do domácnosti, hračky atd ...
KD Manětín
Sobota - 13. 10. 2018

14.30 – 18.00 hod.

Kdo chce prodávat, přijde již ve 14.00 hod. Zboží oceněné - každý
samostatně. Bližší info: 777852845
Drobné občerstvení zajištěno 😊
Září 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.
Do čísla přispěli: Josef Gilbert Matuška, Eva Vaňková, Kateřina Maršánová, Eva Tischlerová, Kamila Fenclová, Václav
Jirsa, Markéta Křížová, Marie Kleinová, Jana Bláhová, Tomislav Štika a Vladislav Maršán.
Všem děkujeme. Za případné tiskové chyby se čtenářům omlouváme.
Příspěvky do říjnového čísla nám prosíme zasílejte do 27. září 2018 na adresu zpravodaj@manetin.cz.
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