XLIV. ročník

duben 2018 (5. 4. 2018)

MK ČR E 12287

Vážení spoluobčané,
zdravím Vás na začátku měsíce dubna a chci se s Vámi dnes 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. Byla schválena smlouva o dílo.
Připravujeme odeslání podkladů pro rozhodnutí o poskytnutí dotace na Ministerstvo kultury.
Program regenerace městských památkových rezervací a zón Ministerstva kultury ČR – částka pro MPZ
Manětín je 1.740.000,- Kč, které budou použity na dokončení stavebních úprav interiéru kostela sv. Jana
Křtitele v Manětíně. Pro MPZ Rabštejn nad Střelou je 400.000,- Kč, které budou použity na další etapu
restaurování varhan z kostela Sedmibolestné Panny Marie spolu s výtěžkem dobrovolného vstupného
z loňského festivalu Procházky uměním Jitky Hosprovém, necelých 84.000,- Kč.
Dotace z Ministerstva zemědělství na stavební úpravy hasičské zbrojnice v Manětíně 700.000,-Kč. Podíl
žadatele je vždy 300.000,- Kč. Vše musí být rovněž vyúčtováno do září. Byla schválena smlouva o dílo a
práce by měly být zahájeny v tomto měsíci.
Podali jsme žádosti o dotace na Plzeňský kraj:
- Z programu „Zachování a obnova pam. hodnoty a podstaty nemovité kulturní památky nebo národní
kulturní památky 2018“ na čp. 92 – obnova střechy dvorního objektu – žádost o 800.000,- Kč. Čekáme na
rozhodnutí, zda dotaci obdržíme.
- Z programu „Obnova původního řešení nemovitostí a drobných staveb na území památ. rezervací a zón
2018“ na čp. 221 – výměna oken a dveří – žádost o dotaci 200.000,- Kč. Čekáme na rozhodnutí, zda dotaci
obdržíme.
- Z programu stabilizace a obnovy venkova 2018 jsme podali žádost na rekonstrukci místní komunikace ve
Stvolnech na max. částku 500.000,- Kč. Čekáme na rozhodnutí, zda dotaci obdržíme.
- Z programu podpora a vybudování sportovišť – žádost o dotaci ve výši 1.499.029,- Kč na vybudování
běžecké dráhy Manětín dle PD p. Třísky. Celkové náklady jsou 1.964,918,- Kč. Čekáme na rozhodnutí, zda
dotaci obdržíme.
- Z programu „Podpora jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Plzeňského kraje v roce 2017“ na velkou
opravu cisternové automobilové stříkačky většího rozsahu jsme obdrželi rozhodnutí o dotaci na
1.500.000,- Kč z prostředků Ministerstva vnitra, z Plzeňského kraje jsme již dostali 500.000,- Kč a
spoluúčast města je 2.065.600,- Kč. Termín využití dotace byl prodloužen do letošního roku. Velká oprava
CAS Tatra má být dokončena teď v dubnu 2018.

- Z programu „Podpora jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Plzeňského kraje v roce 2018“ jsme
požádali o částku 60.000,- Kč na věcné vybavení jednotky sboru dobrovolných hasičů města.
Rekonstrukce bytů a domů
Byla dokončena rekonstrukce bytových jader ve čtyřech bytech. Probíhá kompletní rekonstrukce dalšího
bytu, který se uvolnil a tak toho chceme využít a tento byt zrekonstruovat předtím, než bude opět
pronajatý. Další bytová jádra plánujeme rekonstruovat opět v průběhu příštích zimních měsíců leden až
březen 2019.
Valná hromada mikroregionu Dolní Střela
5. dubna 2018 se bude konat valná hromada mikroregionu Dolní Střela v Kozojedech. Mikroregion Dolní
Střela sdružuje více než 20 obcí. Město Manětín je členem od roku 2010.
Průtah městem III. etapa
Bylo vydáno územní rozhodnutí. Město se odvolalo z důvodu nesouhlasu s povrchem silnice. Po splnění
všech podmínek bude odvolání řešit Krajský úřad Plzeňského kraje.
Pozemky pro rodinné domy
Probíhá projektování k územnímu řízení. Již se začínají hlásit zájemci, proto neváhejte a zašlete svou
žádost včas. Obdrželi jsme návrh na umístění vodovodu a kanalizace.
Rekonstrukce silnice Manětín – Stvolny – Močidlec (na hranici kraje)
V nejbližších dnech bude zahájena oprava této silnice. S tím samozřejmě bude spojeno ale i mnoho
omezení, které budeme muset vydržet. Proto Vás žádám již nyní o trpělivost a shovívavost. Při jednáních
s realizační firmou bylo nakonec dohodnuto maximální možné zkrácení doby opravy. Tato by měla
probíhat po etapách a to nejprve z Manětína až na křitovatku do Hrádku. Potom od křižovatky do Hrádku
ke křižovatce na Kotaneč a Vysočany a potom od křižovatky na Kotaneč a Vysočany do Stvolna. Poslední
etapou bude úsek ze Stvolna na hranice kraje směrem na Močidlec. Pro bližší informace sledujte
internetové stránky města na internetu či skupinu Město Manětín na Facebooku. Práce by měly probíhat
převážně v dubnu a v květnu. Termín dokončení je pravděpodobně konec června 2018.
Opravy místních komunikací
V letošním roce budou probíhat opravy místních komunikací ve Vladměřicích podle smlouvy o dílo
z loňského roku. Proběhne oprava komunikace od hlavní silnice na Ovčín. Tyto opravy již zastupitelstvo
města schválilo. Dále bude provedena oprava místních komunikací ve Stvolnech. O tom bude jednat
zastupitelstvo na dalším svém zasedání.
Manětínsko - nečtinský mikroregion
Byla podána žádost o dotaci na plošinu. Výše dotace 400.000,- Kč. Celkové náklady budou kolem 800.000,Kč. Čekáme na rozhodnutí, zda dotaci obdržíme.
Bylo konečně doručeno Rozhodnutí o poskytnutí dotace. V nejbližší době budou kompostéry a štěpkovač
dodány. Obce budou zajišťovat administrativu kolem smluv a distribuci kompostérů. Poplatek obci bude
500,- Kč. Od poloviny dubna bude možné uzavřít smlouvu a následně si kompostér převzít.
Kladení věnců u příležitosti výročí konce 2. světové války
V úterý 8. května 2018 se bude konat kladení věnců a uctění obětí 2. světové války. Toto se bude konat
na těchto místech:
9.00 – u pomníku TGM v Rabštejně nad Střelou
9.30 – u pomníku v Manětíně
10.00 – u pomníku v Mezí
10.30 – u pomníku ve Zhořci
Srdečně Vás všechny zvu a prosím, abyste s sebou vzali i děti, abychom je učili dobrému vztahu a úctě
k těmto místům.
Pozvánky:
14. – 21. 4. 2018 – Myslivecké dny v Manětíně v kulturním domě
24. 4. 2018 – slavnostní vysazení „Stromu Olgy Havlové“ u kostela sv. Jana Křtitele v Manětíně
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28. 4. 2018 – poutní mše v Lukové s biskupem Františkem Radkovským
3. 5. 2018 – setkání starostů okresu Plzeň-sever s radními plzeňského kraje v Manětíně
8. 5. 2018 – kladení věnců u památníků padlým v Rabštejně, v Manětíně, v Mezí a ve Zhořci
24. 6. 2018 – Manětínské městské slavnosti 2018, při kterých se bude konat slavnostní představení a
požehnání nové vlajky města.
Mgr. Josef Gilbert Matuška, starosta města

Usnesení ze 40. zasedání zastupitelstva města Manětín – 28. 3. 2018
EVA VAŇKOVÁ
Zastupitelstvo města bere na vědomí:
29/18 – zprávu o činnosti starosty od posledního zasedání zastupitelstva města, která je přílohou č. 1
tohoto usnesení.
Zastupitelstvo města schvaluje:
30/18 – program 40. zasedání ZM.
31/18 – zapisovatelkou jednání paní Evu Vaňkovou.
32/18 – ověřovateli zápisu pana Miloslava Brože a paní Věru Janouškovcovou.
33/18 – rozpočtové opatření č. 2, které je přílohou č. 2 tohoto usnesení.
34/18 – hospodaření a účetní závěrku příspěvkové organizace Mateřská škola Manětín za rok 2017.
Nevyčerpaný příspěvek zřizovatele z roku 2017, který vede MŠ na účtu 349, ve výši 3 428,15 Kč vrátí na
účet zřizovatele v termínu do 10. 4. 2018.
35/18 – hospodaření a účetní závěrku příspěvkové organizace Základní škola Manětín za rok 2017.
Nevyčerpaný příspěvek zřizovatele z roku 2017, který vede ZŠ na účtu 349, ve výši 10 316,45 Kč vrátí na
účet zřizovatele v termínu do 10. 4. 2018.
36/18 – záměr prodeje pozemku parc. č. 1918 o výměře 28 m2 v k. ú. Manětín.
37/18 – záměr prodeje pozemku parc. č. 468/7 o výměře 158 m2 a pozemku parc. č. 468/8 o výměře 44
m2, oba v k. ú. Luková dle GP č. 74-197/2017.
38/18 – pronájem areálu koupaliště žadateli Baroko v Čechách, z.s., IČ 02757079.
39/18 – nabídnout ZDV Manětín odkoupení budov na pozemcích parc. č. st. 353/1, parc. č. st. 353/3
a parc. č. st. 1337 za celkovou cenu 800 000 Kč.
40/18 – Smlouvu s ČEZ Distribuce a. s., IČ 24729035, o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-120012984/VB/001 Manětín, PS, Vysočany, p. č. 26, kNN, která je přílohou tohoto usnesení č. 3, a pověřuje
starostu města jejím podpisem.
41/18 – Smlouvu o budoucí smlouvě s ČEZ Distribuce a. s., IČ 24729035 o zřízení věcného břemene a
dohodu o umístění stavby č. IV-12-00010441/6/VB Manětín, PS, Radějov, vVN, kVN, TS, kNN, která je
přílohou tohoto usnesení č. 4, a pověřuje starostu města jejím podpisem.
42/18 – Smlouvu o budoucí smlouvě s ČEZ Distribuce a. s., IČ 24729035 o zřízení věcného břemene a
dohodu o umístění stavby č. IE-12-0007159/SOBS VB/2 Manětín, PS, Rabštejn nad Střelou, kNN, která je
přílohou tohoto usnesení č. 5, a pověřuje starostu města jejím podpisem.
43/18 – Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě, která je přílohou tohoto
usnesení č. 6, a pověřuje starostu města jejím podpisem.
44/18 – Smlouvu o dílo s firmou Stavby-M, s.r.o., IČ 242 99 928, na opravu silničního propustku v k. ú. Lipí
u Manětína, která je přílohou tohoto usnesení č. 7, a pověřuje starostu města jejím podpisem.
45/18 – Smlouvu o dílo s firmou Ing. Milan Vávra, IČ 70565741, na stavební úpravy hasičské zbrojnice
v Manětíně, která je přílohou tohoto usnesení č. 8, a pověřuje starostu města jejím podpisem.
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46/18 - Smlouvu o dílo č. 14/2018 s firmou BOLID M s. r. o., IČ 26347741, na akci Manětín – Město Manětín
– Revitalizace a obnova historické plochy západní škarpy, která je přílohou tohoto usnesení č. 9, a pověřuje
starostu města jejím podpisem.
47/18 - Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo s firmou BOLID M s. r. o., IČ 26347741, na akci Město Manětín –
Revitalizace a obnova historické plochy západní škarpy, který je přílohou tohoto usnesení č. 10, a pověřuje
starostu města jeho podpisem.
48/18 - ZM schvaluje rekonstrukci komunikace dle nabídky firmy Froněk s.r.o., IČ 47534630, a pověřuje
starostu města podpisem smlouvy o dílo.
Zastupitelstvo města neschvaluje:
49/18 - záměr prodeje pozemku parc. č. st. 425 o výměře 269 m2 v k. ú. Manětín.
Příští zasedání zastupitelstva města se bude konat ve středu 25. dubna 2018 v Mezí.

Vysazení „Stromu Olgy Havlové“
VĚRA JANOUŠKOVCOVÁ, ZŠ MANĚTÍN
V letošním roce by se paní Olga Havlová dožila 85 let. K této příležitosti bude po celé České republice
vysazeno 85 stromů „Dobré vůle“.
Základní škola Manětín, ve spolupráci s Městem Manětín, se připojuje k tomuto projektu Výboru dobré
vůle Olgy Havlové. Strom pro Olgu Havlovou bude v našem městě slavnostně vysazen dne 24. 4. 2018
v 11.00 hodin u kostela sv. Jana Křtitele.
Na tuto akci zveme širokou veřejnost.
Více o projektu na http://www.vdv.cz/projekty/rok-olgy-havlove/

Kos manětínský – čištění cest 2018
TOMISLAV ŠTIKA
Okrašlovací spolek KOS Manětínský
věnoval letos svou tradiční akci dalším
úpravám stezky Na Kanapíčku a
vyčištění koryta a břehů náhonu,
z něhož je napájeno koupaliště. To by
mělo, jak doufáme, přispět k lepší
kvalitě vody v koupališti, zmírnit jeho
zanášení bahnem a také zabránit
zaplavování souběžné cesty. Obnovená
cesta Na Kanapíčku byla označena
Klubem českých turistů červenobílou
značkou, stala se oficiální součástí
místního turistického okruhu a byla
zanesena do map KČT. Děkujeme všem
členům KOSa a mnoha dalším, kdo se
tohoto díla během posledních tří let
zúčastnili!
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Stavba silnic a mostů na Manětínsku
VÁCLAV JIRSA
Před rokem 1928, tedy před zrušením Manětínského okresu, měl okres celkem asi 170 km okresních
silnic. Ty měly pro dopravu v manětínském okresu největší význam.
Silnice byly tehdy zařazovány do třech provozních tříd: V I. třídě byly státní silnice, které okres protínaly
pouze na menších úsecích v katastru obcí Rybnice a Kaznějov, v délce 6 km, a přes obec Bezvěrov, v délce
1,5 km. U Bezvěrova to byl úsek silnice plzeňsko-karlovarské, u Kaznějova plzeňsko-žatecké.
Ve II. třídě byly zařazeny všechny okresní silnice s dálkovou dopravou, do III. třídy patřily okresní silnice
pro místní menší dopravu nebo odbočky do obcí.
Silnice většinou stavěly obce samy ve vlastní režii a to po schválení okresním výborem podle
vypracovaného plánu a rozpočtu, jejich nutnosti a účelnosti navrhované trasy. Výkup potřebných
pozemků a knihovní pořádek uhradily příslušné obce.
Na stavbu silnic povoloval okresní výbor 30% příspěvek, prováděl stavební dozor svým technickým
znalcem a po kolaudaci a odstranění zjištěných závad převzal silnice do vlastní správy a udržování.
Okresní výbor také prováděl každoročně na podzim v obcích Manětín, Dražeň, Loza a v Nečtinech
veřejnou dražbu na dodávku i dovoz potřebného štěrku a písku podle předem vyhlášených dodacích
podmínek. Dražebníci byli většinou rolníci z okresu.
Okres Manětín provedl vlastním nákladem v roce 1911-12 výstavbu prvního železobetonového mostu
u Vertlíkova mlýna u Újezda. Tato první stavba ze železobetonu měla velmi živý ohlas. Druhý
železobetonový most přes řeku Střelu u Čoubova mlýna, byl postaven (a dokončen) okresem v r. 1914.
Most byl potřebný pro svoz obilí do Čoubova mlýna z obcí Strážiště, Černé Hati a z Chrašťovic. Tam bydlel
okresní starosta Josef Heinc, který tuto stavbu velmi podporoval, neboť docházel přes most pěšky
k úřednímu jednání do Manětína. (Více v článku MZ 5/2011 od Mgr. M. Matuškové).
V roce 1919 byla Ministerstvem veřejných prací zahrnuta do tzv. „inkameračního programu silnic“
okresní silnice z Krupé přes Rakovník, Kralovice, Manětín a Nečtiny do Plané u Mariánských Lázní.
Uvažovalo se, že silnice po náležité úpravě a přestavbě na šířku podle norem státních silnic, převezme stát
do vlastní správy a udržování. Silnice byla strategicky důležitá pro odlehčení dopravy na státní silnici
Karlovy Vary – Praha a pro přímé spojení a dopravu nákladů po ose Praha – Mariánské Lázně.
Manětínský okresní výbor se do akce aktivně zapojil a podle potřeby svolával zástupce pěti
zúčastněných okresů: Rakovník, Kralovice, Manětín, Bezdružice a Planá. Jednání se konala v hostinci pana
Štěpánka v Mladoticích a tam také byl dojednán společný postup.
V roce 1920 manětínský okresní výbor získal pro tuto akci důchodce Ing. Františka Schumandla,
bývalého sekčního šéfa ministerstva veřejných prací v Praze, kterému byl zadán k vypracování celý projekt
na stavbu nové silnice a to od řeky Střely až přes město Manětín. Řeka Střela bývala hranicí mezi
Kralovickým a Manětínským okresem.
Po vypracování celého projektu byl projekt silnice ministerstvem veřejných prací a zemským úřadem
schválen, přislíbena státní a zemská podpora s podmínkou, že celá stavba bude rozdělena na čtyři úseky:
První úsek od řeky Střely ke kostelu v Křečově, druhý úsek přes katastr obce Štichovice, třetí úsek od hranic
České Doubravice k Manětínskému potoku u hřbitovního kostela v Manětíně. Další samostatnou stavbou
měl být čtvrtý úsek v Manětíně - železobetonový most přes Manětínský potok a silnice přes celé město
Manětín.
K dotazu proč nová silnice o délce 11 km nebyla projektována přes obce, prohlásil navrhovatel Ing.
Schumandl „…nové silniční tepny pro dálkovou dopravu musí být projektovány a stavěny s ohledem na
automobilismus, úspory v jízdě a zvláště silniční bezpečnost v obci (děti a domácí zvířectvo na návsi). Také
hlavní elektrické linky jsou stavěny kolem obcí a do obcí jsou vedeny primérní přípojky.“
Na celou stavbu silnice, včetně mostu, byla povolena a vyplacena státní a zemská subvence po 40%,
takže okres jako stavebník doplácel pouze 20% stavebního nákladu krytého okresní půjčkou. Na každý
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úsek stavby musela být podána zvláštní žádost rok před stavbou. Stavba byla postupně realizována od
roku 1920. Před stavbou druhého úseku podali rolníci ze Štichovic námitky proti zahájení stavby
poskytnutím potřebných pozemků na stavbu. Jakákoliv jednání o výkupu a příslibu, že okres vlastním
nákladem postaví obci silniční přípojku od nové silnice do obce, byla bezúspěšná. Manětínský okres musel
přikročit prostřednictvím okresního úřadu v Kralovicích k vyvlastnění pozemků za cenu 2,- Kčs za 1 m2.
V roce 1927 byla dokončena stavba silnice z Vladměřic přes „Paseky“ směrem ke Hvozdu.
Železobetonový most v Manětíně byl vybudován v letech 1927-28.

Dláždění ulice v Kuchově – obrázek z archivu MT

Povrch čtvrtého úseku silnice přes město Manětín byl na doporučení Václava Poka, tenkrát vedoucího
úředníka okresu Manětín změněn na provedení z „kostkové“ dlažby. Tato změna byla dodatečně
schválena státním a zemským úřadem s povolením zvýšené subvence. Město povolilo na dlažební úpravu
příspěvek v částce 80.000 Kčs, tj. 10% nákladu. (V letech 1926 až 1930 byl starostou města Eduard Pok).
Stavba úseku přes město Manětín byla po veřejném ofertním řízení zadána arch. Frant. Fínovi, staviteli
v Plzni, který stavbu v letech 1929-31 realizoval za náklad cca 850.000 Kčs. Od nového mostu přes
„Vysokou cestu“ a v hořejší části města byl proveden nátěr emulzí za studena (první zkoušky), což se
v krátké době neosvědčilo a byl nahrazen nátěrem asfaltovým. Jako vícepráce byl v „Kuchově“ vybudován
kamenný taras. Okres tenkrát měl s podnikatelem během stavby i po stavbě řadu sporů.
Údržbu okresních silnic provádělo asi 20 cestářů. Podle frekvence na silnici měl každý cestář 5 až 8 km.
Pro nejbližší okolí Manětína to asi bylo 5 cestářů.
V posledních letech činnosti Manětínského okresu byla zakoupena, společně s okresem Žlutice,
válcovací souprava od fy Daněk a spol. za částku asi 360.000 Kčs a drticí souprava do okresního lomu
v Březíně (Pekelný vrch). Po zrušení okresů byla válcovací souprava předána do vlastnictví okresu Žlutice.
Technické práce a dozor na okresních silnicích i strojním zařízení vykonával cestmistr Oldřich Klička.
Kancelář měl v okresním domě č.p. 150. Na dvoře okresního domu cestáři měli dřevěný sklad a parkoval
tam i silniční pluh, který v zimě tahaly koňské potahy, nejčastěji od místních sedláků F. Ereta či V. Křížka.
Podklady: Kronika Manětína se vzpomínkami Václava Poka
F. J. Zetek Popis politického okresu Kralovického (1931)

Duben 2018
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Pouť v Lukové

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 dubnu:
Marie Polívková (70 let) z Manětína, Josef Lanczman (70 let) ze Stvolen,
Jiřina Janouškovcová (81 let) ze Zhořce, Hedvika Trylčová (87 let)
z Manětína, Jarmila Burešová (92 let) z Manětína a Marie Fictumová (70
let) z Manětína.

Program Kina Sokol
TOMISLAV ŠTIKA
Pátek, 13. 4. 2018, 18.00 hod
AUTA 3 (animovaný, USA, 2017)
Režie: Brain Fee
Legendární závoďák Blesk McQueen z ničeho nic zjistí, že ho nová generace
závodních aut poslala mimo závodní dráhu, kterou nade vše miluje. Zpátky
do hry mu může pomoci pouze mladá automechanička Cruz Ramirezová,
která však sama pomýšlí na vítězství a inspirace od Doktora Hudsona
Horneta. Slavný závoďák s číslem 95 musí ve Zlatém pístu všem dokázat, že
nepatří do starého železa. (Falcon)

Vstupné na všechna představení je dobrovolné.
Průběžně aktualizovaný program naleznete na webových stránkách: www.manetin.cz/mesto/kino
Duben 2018
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Rozpis zápasů jaro 2018 - Sokol Manětín
JAN KRONĎÁK
14. kolo Neděle 25. 3. 2018 15:00 Svornost Hvozd - SOKOL Manětín
15. kolo Sobota 31. 3. 2018 16:30 SOKOL Manětín - Sokol Pňovany
žáci Sobota 7. 4. 2018 10:00 Sokol Dobříč - SOKOL Manětín
16. kolo Neděle 8. 4. 2018 16:30 Tatran Třemošná B - SOKOL Manětín
žáci Pátek 13. 4. 2018 17:00 SOKOL Manětín - Horní Bříza
17. kolo Sobota 14. 4. 2018 17:00 SOKOL Manětín - Dioss Nýřany B
18. kolo Sobota 21. 4. 2018 17:00 Olympie Kožlany - SOKOL Manětín
žáci Neděle 22. 4. 2018 14:30 Trafo Hadačka - SOKOL Manětín
žáci Čtvrtek 26. 4. 2018 17:00 SOKOL Manětín - Sokol Mladotice
19. kolo Sobota 28. 4. 2018 17:00 SOKOL Manětín - Viktoria Úlice
žáci Sobota 5. 5. 2018 10:00 Sokol Plasy - SOKOL Manětín
20. kolo Sobota 5. 5. 2018 17:00 Sokol Dobříč - SOKOL Manětín
21. kolo Sobota 12. 5. 2018 17:00 Sokol Hunčice - SOKOL Manětín
žáci Neděle 13. 5. 2018 11:00 Slavoj Žihle - SOKOL Manětín
žáci Pátek 18. 5. 2018 17:00 SOKOL Manětín - Sokol Kralovice
22. kolo Sobota 19. 5. 2018 17:00 SOKOL Manětín - Horní Bříza B
23. kolo Sobota 26. 5. 2018 17:00 Sparta Sulkov - SOKOL Manětín
24. kolo Sobota 2. 6. 2018 17:00 SOKOL Manětín - Dolní Bělá B
25. kolo Neděle 10. 6. 2018 14:00 Sokol Kralovice B - SOKOL Manětín
26. kolo Sobota 16. 6. 2018 17:00 SOKOL Manětín - Kamenný Újezd

Stará garda Sokola Manětín
VLADISLAV MARŠÁN
Stará garda Sokola Manětín zdraví své příznivce v roce 2018. Start jarní části soutěže je tady a tak Vás
chceme seznámit s termíny našich zápasů.
Domácí zápasy :
13.4.2018 pátek od 18:00 Manětín - Druztová
27.4.2018 pátek od 18:00 Manětín - Chrást
18.5.2018 pátek od 18:00 Manětín - Plasy
Venkovní zápasy:
20.4.2018 pátek Třemošná - Manětín
11.5.2018 pátek Zruč - Manětín
25.5.2018 pátek Kožlany - Manětín
V rozpisu není neodehraný zápas podzimní části s mužstvem Třemošné na domácí půdě, o dodatečném
termínu Vás budeme informovat.
Věříme, že si po našich dobrých výkonech v podzimní části najdete cestu do sportovního areálu nejen v
Manětíně a přijdete nás povzbudit.

Duben 2018
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Bazárek maminky maminkám
MARTINA MOULEOVÁ
Vážení čtenáři,
neváhejte a navštivte náš online Bazárek maminky maminkám.
Najdete zde oblečení pro děti, dámy a pány, obuv, sportovní
potřeby, věci do domácnosti, hračky atd ...
Každý týden nové zboží!
Možnost osobního převzetí v Plzni, Manětíně, Nečtinech,
Újezdě, nebo zaslání ČP.
Sledujte nás na facebookových stránkách:
https://www.facebook.com/bazarekmaminkymaminkam/

Z kultury, obchodu, sportu a další informace
Zápis dětí do 1. ročníku ZŠ Manětín pro školní
rok 2018/19
se bude konat ve středu 18. dubna 2018 od 13.00
do 16.00 hodin v přízemí budovy ZŠ. Náhradní
termín bude 25. dubna od 13.00 do 15.00 hod.
Zákonní zástupci předloží u zápisu svůj občanský
průkaz a rodný list dítěte. Zápis se týká dětí
narozených od 1. 9. 2011 do 31. 8. 2012.
V případě odkladu povinné školní docházky
o jeden školní rok předloží zákonní zástupci škole
doporučení k odkladu.

Výkup kožek proběhne v Manětíně u městského
úřadu v sobotu 7. 4. 2018 a 5. 5. 2018, od 14.00
hodin. Králičiny 10 Kč. Výkup zajišťuje firma
Růžena Kubešová, tel. 415 749 562, mobil 723
763 418.

Zápis dětí do mateřské školy v Manětíně

SDH Zhořec pořádá v sobotu 21. 4. 2018 od 20.00
hodin pouťovou taneční zábavu, ve Zhořci na
návsi ve velkoplošném stanu. K tanci i poslechu
hraje skupina Metronom.

Ředitelka Mateřské školy PASTELKA v Manětíně,
příspěvková organizace, oznamuje, že zápis dětí
do Mateřské školy v Manětíně pro školní rok
2018 - 2019 se bude konat, dle zákonného
ustanovení, ve čtvrtek dne 3. května 2018.
K zápisu dětí do MŠ se, prosím, dotavte do
budovy Mateřské školy v Manětíně č. p. 265,
v době mezi 10.00 až 14.00 hodinou.
Žádáme rodiče nebo zákonné zástupce dětí, aby
s sebou k zápisu přinesli rodný list zapisovaného
dítěte a svůj platný občanský průkaz .
Pečovatelská služba Manětín děkuje všem
sponzorům, kteří poskytli dar do tomboly na ples
CPOS Město Touškov, který se konal 3. 3. 2018
v Kozolupech.
Duben 2018

Divadelní soubor MLASK zve v neděli 8. 4. 2018
na představení hudební pohádky Český Honza.
Hrajeme od 15.00 hod v KD Manětín. Přijďte se
s námi zasmát a možná si i zazpívat. Těšíme se na
vás.

Ordinace praktického lékaře MUDr. Stehlíka
oznamuje, že v pátek 27. 4. 2018 nebude
ordinace v Manětíně.
Zastupuje MUDr. Křiklán v ordinaci v Dolní Bělé,
v době od 8.00 do 12.00 hod.
Návštěvy lze nahlásit na tel. č. ordinací:
Manětín
373 392 246
Dolní Bělá 373 394 258.
Víceúčelové hřiště Manětín
Objednávky na tel. čísle 728 678 889.
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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.
Město Manětín nabízí k pronájmu:
byt v domě s pečovatelskou službou v Manětíně
č. p. 30. Obytná místnost s kuchyňským koutem,
sociálním zařízením, předsíní, o celk. podlahové
ploše cca 40 m2 v 1. poschodí, a sklepní kójí.

Prodej slepiček
Drůbež Červený Hrádek opět prodává slepičky
z vlastního chovu, typu Tetra hnědá, Dominant
ve všech barvách a slepičky Green Shell typu
Arakauna. Stáří 15-20 týdnů, cena 159-195Kč/ ks.
Prodej: Manětín-u pošty
20. dubna a 6. června 2018 - 16.30 hod.
10. května a 21. června 2018 - 13.00 hod.
Výkup králičích kožek - cena dle poptávky. Info:
Pá 9.00 – 16.00 hod., tel.601576270, 728605840

Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem
oznamuje AKCI – Informativní rozbor pitné vody,
trvání akce 19. 3. – 30. 6. 2018
Rozsah rozboru dle vyhl. 252/2004 Sb., krácený
rozbor. Rozsah stanovení: Eschirichia coli,
koliformní bakterie, amonné ionty, dusičnany,
dusitany, TOC, pH, železo nebo mangan, tvrdost.
Cena 750,- Kč včetně DPH (obsahuje rozbor
vzorku, vystavení protokolu s výsledky, vystavení
odborného posudku).
V případě zájmu o kompletní rozsah kráceného
rozboru je cena 1 250,- Kč včetně DPH.
Pro rozbor je nutné vyzvednutí vzorkovnic na
pracovišti Zdravotního ústavu.
Nejbližší pracoviště: Plzeň, 17. listopadu 1, tel.
371408608, 727826508
Bližší informace na www. stránkách města
Manětín a www.zuusti.cz, tel. 844060606 po-pá
8-15 hod.
Kostel sv. Barbory v Manětíně
Chcete-li přispět jakoukoliv finanční částkou na
opravu kostela sv. Barbory v Manětíně, můžete tak
učinit na transparentní účet, který zřídil vlastník
objektu Římskokatolická farnost Manětín,
č. účtu: 232323319 / 0800.
Pokud chcete podpořit projekt záchrany „Barbořiných
varhan“, který organizuje spolek Svět podle Jakuba,
můžete učinit na č. účtu: 2800493578 / 2010.
Tento příspěvek je možné po potvrzení příjemcem
uplatnit jako dar v rámci daňového přiznání či ročního
zúčtovaní daně u zaměstnanců.

Redakce:
Toto číslo zpravodaje pro Vás připravili Jiří Pešík, Hana Burdová. Do čísla přispěli: Josef Gilbert Matuška, Eva
Vaňková, Věra Janouškovcová, Tomislav Štika, Václav Jirsa, Marie Kleinová, Jan Kronďák, Vladislav Maršán
a Martina Mouleová, všem děkujeme. Za případné tiskové chyby se čtenářům omlouváme.
Příspěvky do květnového čísla nám prosíme zasílejte do 27. dubna 2018 na adresu zpravodaj@manetin.cz.
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