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Vážení spoluobčané,
Josef Gilbert Matuška, starosta města
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.

Naši letošní prvňáčci
Dnes bych se s Vámi chtěl podělit o následující:
Jubilejní kolekce k 850. výročí našeho města
K letošnímu výročí jsme připravili také řadu upomínkových či dárkových předmětů a kolekci triček všech

velikostí. Tyto předměty je možné zakoupit
v našem infocentru.
150. výročí založení Sboru dobrovolných
hasičů Manětín
Již v roce 1869 byl založen sbor dobrovolných hasičů
v Manětíně. Všem členům tohoto sboru blahopřeji
k letošnímu výročí a děkuji za jejich činnost, které
si velice vážím. Přijďte s nimi „150“ oslavit v sobotu
7. 9. 2019. Můžete si také prohlédnout zázemí výjezdové jednotky včetně techniky, a to od 10.00 do
11.30 hod. Zároveň proběhne v 11.00 hod slavnostní
požehnání opravené hasičské zbrojnice a techniky.
Dotace
Program Záchrany architektonického dědictví Ministerstva kultury ČR. Obdrželi jsme na účet dotaci ve
výši 1.936.000 Kč na dokončení obnovy historické plochy západní škarpa v Manětíně. Společně s touto akcí
proběhne příprava kašny k tomu, aby v ní mohla být
voda. Ke zprovoznění by mělo dojít v příštím roce.
Podali jsme žádosti o dotace na Plzeňský kraj:
– rekonstrukce hřiště a zavlažovací systém. Práce na
zavlažovacím systému proběhly, bylo provedeno
vyvrtání vrtu, v nejbližších týdnech proběhne čerpací
zkouška, zabudování dvou nádrží na vodu a potom
bude celý systém zprovozněn. Poté proběhne rekultivace travnaté plochy. Po zaplacení faktur bude
dotace vyúčtována. V současné době využíváme
k zavlažování stávající zdroj vody.
– rekonstrukce WC v budově základní školy – 1. etapa – práce byly dokončeny. Po zaplacení faktur bude
dotace vyúčtována.

Úpravy hřiště v Manětíně
– na vybudování kanalizace a ČOV jsme obdrželi dotaci ve výši 5 milionů Kč, které byly připsány na účet
města. Tyto prostředky musí být použity nejpozději
30. 6. 2020.
Manětínsko-nečtinský mikroregion
Schválená dotace od Plzeňského kraje na pořízení
zametacího stroje za traktor 400.000 Kč. V srpnu proběhlo dodání stroje. Po zaplacení faktury bude dotace
vyúčtována.

Radějov – elektrifikace
Těsně před dokončením jsou práce na
elektrifikaci této části města. V září by
měla proběhnout kolaudace stavby. Termín dokončení akce je 30. 9. 2019.
Opravy komunikací
V srpnu pokračovala oprava komunikace
z Manětína směrem od letiště dále k lesu.
Stejně chceme opravit také místní komunikaci v Kotanči a případně takto chceme
opravovat místní komunikace tam, kde
je to možné.
Workship – dobrovolnická akce na Manětínsku
Letos se již posedmé konal na Manětínsku
Workship, kterého se zúčastnilo více než
50 mladých lidí z celé naší vlasti a také již
tradičně několik účastníků bylo z Německa. Vážím si toho, že přišli pomoci zvláště
těm, kteří to opravdu potřebují. Děkuji
účastníkům za jejich práci, kterou odvedli
pro naše občany a pro naše město a také za
kulturní akce, které pro nás v Manětíně uspořádali.
Koncerty 7. ročníku festivalu Procházky uměním
Jitky Hosprové na Manětínsku
6. 9. 2019 v 10.00 hodin – koncert pro žáky škol
6. 9. 2019 v 18.00 hodin v Manětíně – kostel sv. Jana
Křtitele – Marie Gabriela Lažanská
Příští zasedání zastupitelstva města se bude konat
25. září 2019 v KD Manětín.

Blahopřejeme
Věra Janouškovcová, 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 Šlaufová (82 let) Manětín, Václav Hlous (83 let)
Česká Doubravice, Božena Bicková (86 let) Manětín, Kristina Benešová
(84 let) Kotaneč, Danuše Kronďáková (88 let) Vladměřice, Hana Široká
(70 let) Manětín.
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Umělecké večery kruhu přátel hudby při městu Manětín
Jana Bláhová

Sobota 14. září 2019 od 19.00 hodin
– zámecký sál
IVAN KUSNJER – zpěv
KVARTETO APOLLON
Silvie Hessová – 1. housle
Radek Křižanovský – 2. housle
Pavel Ciprys – viola
Pavel Verner – violoncello
Vynikající barytonista Ivan Kusnjer
a Kvarteto Apollon poprvé v Manětíně.
Spolupořadatelem koncertu je Nadace Českého hudebního fondu.
Program: S. Bodorová, J. Haydn, A. Dvořák
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

Dobrý anděl na Plzeňsku
Markéta Křížová
364 dětí a 355 rodičů z 201 rodin na Plzeňsku podpořili
Dobří andělé. Pomáhat je potřeba i nadále.
Když rodinu zasáhne vážné onemocnění – ať už
rodiče nebo dítěte – dopadne jeho tíha na každého
z jejích členů. Dobří andělé dlouhodobě podporují
rodiny s dětmi, ve kterých se objevila rakovina nebo
jiné vážné onemocnění. Pravidelnými finančními
příspěvky jim pomáhají překlenout těžké životní
období.
„Kromě výdajů spojených s léčbou či rehabilitací
pacienta se rodiny snaží z příspěvků zmírnit dopad
vážného onemocnění také na sourozence,“ vysvětluje
Šárka Procházková, ředitelka nadace Dobrý anděl,
jejímž prostřednictvím dárci – Dobří andělé – pod-
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porují tisíce rodin po celé České republice. „I když
peníze nikdy nevynahradí čas rodiče věnovaný dítěti,
nemusí se například vzdát oblíbeného kroužku nebo
mohou vyrazit s kamarády v létě na tábor či školní
výlet,“ dodává.
Za necelých 8 let fungování nadace podpořili Dobří
andělé na Plzeňsku stovky dětí. Počet nových žádostí
o pomoc ale stále roste. „Kromě rodin, v nichž se
rodič nebo dítě potýká s onkologickým onemocněním, podporujeme každý měsíc také rodiny
s dětmi s nejrůznějšími vážnými onemocněními
či kombinovanými postiženími. Pomoc je v těchto
případech dlouhodobá, často v řádu let,“ doplňuje
Šárka Procházková.
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Každý dárce, který by chtěl rodiny podpořit, si může zvolit výši částky i frekvenci zasílání pomoci. Navíc má možnost si
přečíst příběh konkrétní rodiny, které
pomohl. „Stačí si na stránkách nadace
Dobrý anděl vytvořit registraci a zaslat
první příspěvek. Ve svém Andělském
účtu pak každý dárce vidí informace
o rodině,“ vysvětluje Šárka Procházková a dodává: „Pro rodiče představuje
podpora Dobrých andělů v takto těžké
situaci pomoc nejen finanční, ale také
psychickou – mají pocit, že na to nejsou
sami, jsou klidnější a mohou se tak více
věnovat tomu, co je důležité.“
Šárka Procházková s dětmi, kterým pomohli Dobří andělé
Kontakt nadace Dobrý anděl:
(foto Andrea Sovová).
Marketa.krizova@dobryandel.cz
+420 730 820 089

Vítání občánků 2019
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Volné pokračování „Sklářství na Manětínsku“
Václav Jirsa
V minulém „ZPRAVODAJI“ jsme trochu přiblížili historii starých skláren jihozápadně od Manětína – Skelné
Huti u Trhomného, Preitensteinské huti u Plachtína,
sklárnu u Hrádku u Buče, také jsme připomenuli
sklárnu Novou Sázavu u Bezvěrova, i Melchiorovu
huť. Zmínili jsme i dvě sklárny, které patřily k chýšskému panství rodiny Lažanských a byly zhruba
mezi Rabštejnem a Žihlí.
V Preitensteině se r. 1865 narodil huťmistr František
Rückl, († r. 1938 v Kamenickém Šenově). Podle jeho
vyprávění spisovatel J. R. Vávra napsal knihu „Huťmistr Rückl“ (vydalo nakl. Československý spisovatel
v r. 1952). Skláři Rücklové byli v 19. století roztroušeni
po celých Čechách.
U Plachtína, v lese poblíž Nového Dvora, byly ještě
v r. 1971 znát pozůstatky po velké preitensteinské
sklárně. Bylo možné určit, kde byly provozní budovy a kde obydlí sklářů. Sklárna stála uprostřed
mohutného starého lesa. Zdi huti byly z pískovce,
který byl vylámán v nedalekých lomech. Rovněž
byty pro skláře byly postaveny z pískovce, byla
to dlouhá budova o jediné frontě. Budova měla
devět podsíní, průchodů vedoucích zpředu do
zadního traktu, v každé podsíni po čtyřech bytech.
Bydlili zde sklářští mistři, majitel hutě, účetní, fořt,
topiči, šmelcíři (taviči) a pomahači, sušič a svažeč
dříví ze „šajplacu“ (dřevní ohrady), flusař – výrobce sklářské potaše. Ke každému z bytů náležel
chlév, sklep, zahrádka a louka i pole, deputáty
dříví apod.
Tyto byty stály na výšině, asi dvě stě kroků nad hutí,
odkud býval nádherný rozhled k severozápadu.
Výroba byla závislá na době trvání chodu sklářské
pece. Málokdy se skutečně stalo, aby pec vydržela
nepoškozená po celý rok. Za onu dobu se totiž opotřebovaly žárem všechny zděné součásti natolik, že
bylo nutno pec přestavovat. Té době, po kterou se
u pece pracovalo, se říkalo „hic“.
Jediným zdrojem energie pro vytápění pecí v Preitensteinské sklárně bylo tenkrát jen dříví, nejčastěji
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bukové, nikoliv vodní kola, jak tvrdí upoutávka na
internetu u jedné z toulek po Manětínských hvozdech. Vodní kola byla na potoce k drcení kamenů
ve stoupách pro získání křemičitého písku do sklářského kmene.
Na každé huti bývali stupaři, jejichž stoupy stály
hned při potoce. V dřevěné boudě voda otáčela
kolem, na jehož hřídeli bylo prosté zařízení, které
zvedalo trám čili stoup. Tyto stoupy byly vlastně
těžká břevna. Na spodu byly v železném kruhu
připevněny mohutné křemenné balvany, do nichž
byla vytesána prohlubeň. Při dopadu stoupa bila
do této prohlubně. A tato prohlubeň byla plněna
přepáleným, ve vodě rozpukaným křemenem, který
byl dopadem stoupy drcen na jemný prach, jenž
prosát, tvořil jádro sklářského kmene. Při stoupách
byli zaměstnáni dělníci, kteří se jinak zaměstnávali
svozem dříví z hutního dvora k sušárnám.
Křemen, určený k drcení, vybírali stupaři z kašny,
do které byl rozžhavený vysypán sklářskými učni;
v kašně pak byl zbaven nečistoty a velmi pečlivě
roztříděn ve tři druhy.
Probírku dělaly ženy sklářských dělníků u potoka
na velkých plachtách. Byla to práce značně odpovědná a důležitá. Z úplně sněhobílých křemelek
bez nejmenší barvicí přísady a nitky byla získávána
bezvadná surovina pro tehdy nejlepší český křišťál
nádherného stříbrného lesku, jehož se užívalo k výrobě obrusného skla. Říkalo se mu „extra“. Křemen
částečně zabarvený dával sklo bílé neboli „mitel“,
třetímu druhu se pak říkalo „sprosté“.
V blízké sklárně Nová Sázava u Bezvěrova, kde byla
výroba zahájena 1. 10. 1868 se však brzy topilo uhlím, které koňské potahy vozily až ze Žihle, kde už
byla železnice.
Zastavme se ještě jednou na Pretensteinské huti.
Zachovaný výpis z účtů za období od 15. 11. 1824
do 30. 6. 1825 nám podává o počátcích této hutě
několik zajímavých informací. Podle zápisů huť měla
3 pece. Podle zmíněného výpisu huť měla 18 osob
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osazenstva a to 1 vrchního tovaryše, 10 sklářů, 1 taviče, 2 topiče, 1 stupaře a 3 nosiče dřeva. V huti byly
vyráběny skleněné poklopy, rourky k tlakoměrům,
obyčejné tabulové sklo a okenní tabulky.
Matriční zápisy vykazují v období 1825–1830 značně
vyšší počet sklářů, než udává výpis účtů. Na příklad ročenka Libussa pro rok 1843 hovoří dokonce
o 150 dělnících zaměstnaných v této Preitenštejnské
sklárně. Sklárna byla v provozu až do r. 1896.
Důvodem k ukončení provozu bylo stáří paní Anny
Rücklové, ale také zhoršená kvalita dodávaného
dřeva a snad i nevýhodné ceny.
Již od druhé poloviny 19. století došlo k rozvoji vytápění sklářských pecí generátorovým plynem vyráběným z uhlí, což zvýhodňovalo zejména sklárny
v severních Čechách.
Skláři byli uznáváni jako výborně honorovaní řemeslníci, kteří nadto měli ještě mnoho jiných výhod.
Okolí je považovalo za pány. Neoženil-li se sklář
již jako pomocník nebo učeň, což se stávalo zřídka, hleděl si zařídit vlastní domácnost hned, sotva
povýšil na mistra. Nevěsty si hledali mezi dcerami
osazenstva. Nerovné sňatky, takové, že si skutečný
sklář vybral nevěstu z nesklářské rodiny, byly neobyčejně řídké.
Značná část zaměstnanců byla z blízkého okolí. Z celkového počtu 33 osob (vesměs Čechů) pocházelo 18
ze sklářských rodin. Každá sklářská rodina vlastnila
hospodářství, což byl kousek pole, louka a zahrada,
jedna až dvě krávy.
Spisovatel J. R. Vávra nejen zaznamenal vzpomínky
Františka Rückla, ale také ukázal tehdejší sociální
poměry, jak se promítaly v osudech náhodných
i stálých návštěvníků preitensteinské huti. Sklárna
byla, zvláště v zimě také útulnou všelijakých dobrodruhů. Třeba přicházeli lidé, kteří neradi pracovali,
ale každý něco uměl – jeden pohádky, jeden zpívat.
U mnohých skláři neznali ani jména.
Jednomu dali jméno Holubář. Pocházel z Manětína,
vyučený kovář, chlap jako Goliáš, vždy přišel a měl
holuby po kapsách a prodával je a uměl dělat pohyby, jak holub sedí na holubníku a také vrkat, jako
holub. Byl líný, sotva chodil.

6

Druhý Filip Štráda, také z Manětína, vyučený cihlář,
uměl hezky zpívat, byl dobrý humorista. Když skláři
v noci pracovali, dokázal za trochu kořalky bavit
celou noc.
Třetí, hodinář Soukup z Manětína, když přišel, spravoval hodiny za trochu jídla. Šlapal si na jazyk, vypravoval jen samé nesmysly, a tak se bavili. Franta
Liška, humorista první třídy, ten zase nedostal nikdy
dost kořalky.
Antonín Štíbr, vyučený sedlář, válčil roku 1866, uměl
krásně vypravovat o válce a hezké pohádky, byl raněn. Býval krotitelem divokých zvířat v cirkusu, uměl
krásně povídat ze života, zjezdil celou Evropu.
Josef Kahut, vyučený řezbář, uměl krásně vyřezávat,
za kousek chleba a trochu kořalky.
Šikovatel od vojenské hudby, byl pravý umělec, uměl
hrát na kdejaký nástroj. Přišel právě, když na sklárně
odbývali veselku a tehdejší pan učitel Kankrlík tam
měl harmonium a při zábavě hrál. Šikovatel zůstal
stát u dveří, poprosil o almužnu, poslouchal hudbu,
oči mu jen hořely. Po chvíli poprosil, zdali by mu pan
učitel dovolil na harmonium zahrát. Skláři se divili,
jako by to hrálo jiné harmonium. Po každém kousku přezpíval anebo přednesl nějaký veselý kuplet
a tak skláře bavil až do ukončení zábavy. V huti ho
podrželi celý týden.
Kdo se chce nejen o historii výroby skla dozvědět
více, vřele mu doporučuji knihu „Pět tisíc let sklářského díla“ od Jaroslava Raimunda Vávry (1902–1990).
Autor v knize vysledoval vývoj sklářské výroby
v nejcharakterističtějších stádiích od antiky přes
středověk.
Název „Lesní“ zelené sklo dostalo podle hutí, které
vznikaly v lesích, kde byl dostatek surovin pro tavbu skla a především dřeva na topení ve sklářských
pecích. Charakteristický nazelenalý odstín je dán
obsahem kysličníku železa ve sklářském písku. Lesní
sklárny produkovaly většinou již zmiňované nazelenalé sklo s bublinkami a nečistotou ve sklovině,
jež byla způsobena minimálním čištěním surovin
a nedokonalou tavbou skloviny.
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Městská knihovna Manětín

Alena Fišerová

Máme tu opět září, začátek nového školního roku.
Zdravíme především všechny naše dětské čtenáře
a přejeme jim hodně úspěchů a zajímavých chvil ve
škole, ale také v naší knihovně.
Těšíme se na naše společné besedy a ostatní akce,
které během roku budeme průběžně připravovat.
Soutěž pro děti v knihovně pokračuje celý rok
2019:
Ve spolupráci se Zoologickou a botanickou zahradou
města Plzně probíhá od března do prosince 2019 soutěž pro děti v knihovně na téma PŘÍRODA o vstupenky
do ZOO Plzeň na rok 2020.
Informace:
O prázdninách knihovna přešla na nový knihovní
software KOHA. Pro naše čtenáře i širokou veřejnost
je nově přístupný on-line katalog, do kterého se můžete podívat z pohodlí domova. Po přihlášení na své
konto (přihlašovací údaje Vám sdělíme v knihovně) si
můžete vybrat a třeba i rezervovat zajímavou knihu,
nebo jen sami prodloužit své výpůjčky. Adresa je:
https://katalog.manetin.cz/
Další novinkou je možnost registrovat se v knihovně
na Plzeňskou kartu, pokud ji vlastníte, a používat ji
místo průkazky.
Poslední novinkou, kterou Vám nyní prozradíme je
nová služba:
„Brýle v knihovně“. Často se stává, že si čtenář zapomene své brýle a pak si těžko vybírá knihu. Od
září budou v knihovně k dispozici na zapůjčení různé
dioptrické brýle. Doufáme, že Vám zpříjemníme chvíle
strávené v knihovně a budete se rádi vracet.
Nové knihy v MěK Manětín
pro dospělé:
Jana Štroblová – Rok sem, rok tam
Kateřina Kováčová – Největší tma

2019

Jan Štifter – Sběratel sněhu
Kateřina Tučková – Vitka
Viktorie Hanišová – Houbařka
pro děti:
Petra Braunová – Johana s hlavou v oblacích
Rychlé šípy a jejich úžasná nová dobrodružství
Michaela Fišarová – Kája a Claudie: Hra na štěstí
Pavel Brycz – Neboj se, vždyť máš česnek!
Upozornění:
Pátek 13. 9. 2019 bude knihovna uzavřena.
Informace pro rodiče prvňáčků 2018/2019:
fotografie z akce: „Pasování prvňáčků na čtenáře“,
jsou pro Vás připraveny jako dárek v knihovně.
Vyzvednout si je můžete do konce roku 2019.
Těšíme se na Vaši návštěvu!
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Kino Sokol
Tomislav Štika
Pátek, 20. 9. 2019, 18.00 hod
MRŇOUSKOVÉ 2 (animovaný, rodinný, komedie,
Francie, Čína, 2018)
Režie: Helene Giraud
S příchodem prvních sněhových vloček do údolí je
nejvyšší čas začít shromažďovat zásoby na zimu. Jenže
během této rutinní operace
dojde ke katastrofě. Malá beruška nešťastnou náhodou

zapadne do balíku, který je odeslán do Karibiku! Ocitá
se v novém, nádherném prostředí, které ale skrývá
mnohé nástrahy. Pro její rodiče tak existuje pouze
jedna cesta: dát dohromady starou partu! A tak beruška, mravenec a pavouk znovu spojí své síly a vydávají se na záchrannou výpravu na druhou stranu
zeměkoule. Čeká je nový svět, nová setkání, ale i nová
nebezpečí. A čas neúprosně běží… (Bioscop)
Vstupné na všechna představení je dobrovolné.
Průběžně aktualizovaný program naleznete na webových stránkách: www.manetin.cz/mesto/kino

Manětín ČOV a kanalizace
Petr Severa
Probíhají práce na stavbě čistírny odpadních vod
u čp. 310 (dýhárna). Dále probíhají práce na stoce,
která vede od bývalého hotelu kolem víceúčelového hřiště směrem ke koupališti a k č. p.
231, kde bude zakončena u Manětínského
potoka. V měsíci září bude pokračovat výstavba stoky, která bude navazovat na stoku
budovanou až k č. p. 246 (bývalý výkup).
Vzhledem k tomu, že nově budovaná stoka
povede v komunikaci, bude v dané lokalitě
omezen provoz. Někteří vlastníci nemovitostí obdrželi informační dopis a budou
v dostatečném časovém předstihu informováni o podrobnostech k vybudování odbočky
pro nemovitost.
Dále vám sdělujeme, že není prozatím nutné dělat
žádnou přípravu u nemovitostí pro připojení na kanalizační stoky. Připojení nemovitostí bude probíhat
až po dokončení veškerých stavebních prací na ČOV
a kanalizaci a následné kolaudaci. Předpokládaný
termín je červenec 2021.
Harmonogram prací se může v průběhu výstavby
nepatrně měnit. O změnách a dalších postupech
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a omezeních Vás budeme v dostatečném předstihu informovat pomocí manětínského zpravodaje,

rozhlasem, případně osobně. Další informace Vám
podá pan Josef Burda (místostarosta města) tel.
606 683 687 nebo pan Petr Severa tel. 724 147 642.
V průběhu stavby může docházet k větší prašnosti
a pohybu stavební techniky. Dopad negativních
vlivů budeme spolu se zhotovitelskou firmou co
nejvíce minimalizovat a žádáme Vás o trpělivost
a shovívavost po dobu celé výstavby kanalizace
a ČOV.

MANĚTÍNSKÝ ZPRAVODAJ
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Milé děti !
Základní umělecká škola Plasy,
pracoviště Manětín
nabízí využití vašeho volného času.
Vyučuje se kresba, malba a modelování.
Možné je si i vyzkoušet základy točení
na hrnčířském kruhu s možností vypálení
a glazurování hotových výrobků.
Přihlásit se mohou děti již od 5 let.
Výuka probíhá ve středu od 12.45–15.00.
Začínáme v týdnu od 9. 9. 2019.
Školné je placeno vždy na příslušné pololetí.
Přihlášky u p. uč. Jany Křemenákové
v učebně ZUŠ Manětín (středa)
nebo na www.zusplasy.cz
popř. na tel. č. 725 890 902 (kancelář školy)
nebo e-mail: zusplasy@volny.cz
Na výuku se těší
Jana Křemenáková

2019
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Z kultury, obchodu, sportu a další informace
Víceúčelové hřiště Manětín
Objednávky na tel. čísle 728 678 889.
Výkup kožek proběhne v Manětíně u městského
úřadu v sobotu 7. 9. a 5. 10. 2019 od 14.00 hodin.
Králičiny 10 Kč. Výkup zajišťuje firma Růžena Kubešová, tel. 415 749 562, 723 763 418.
Město Manětín pronajme byty v domech s pečovatelskou službou:
Manětín č. p. 30 – byt o výměře 31,81 m2 (včetně sklepa), nájemné ve výši 40 Kč za m2 + zálohy na služby,
pečovatelské služby. Manětín č. p. 221 – byt o výměře
59,35 m2 (včetně sklepa), nájemné ve výši 40 Kč za m2
+ zálohy na služby, pečovatelské služby. Bližší info
v kanceláři č. 2 MěÚ Manětín.

Prodám skútr 50 Yuki New Speedy ve velmi dobrém
stavu. Najeto jen 2800 km, rok výroby 2007, nová baterie, včetně helmy a nabíječky. Cena 9900 Kč. STK do
srpna 2021. Mobil 608 236 073, 732 227 212
Plzeňská karta
Od loňského roku lze požádat o vydání nové Plzeňské
karty na Městském úřadě Manětín, kde jsou k dispozici všechny potřebné tiskopisy, zároveň je možné zde
kartu vyzvednout a následně dobíjet (předplatné,
elektronická peněženka). Bližší informace na MěÚ
Manětín – tel. 373 392 258 nebo http://www.plzenskakarta.cz/

Výdej cibule z Račetic
v neděli 15. září 2019 od 9.00 hodin do 10.30 hodin na
stejném stanovišti, jak jsou odběratelé zvyklí, tj. před
býv. jídelnou ZDV. Upozorňujeme, že nevyzvednutou
cibuli již nebude možno nikde v Manětíně uskladnit,
proto prosíme všechny, aby si ji vyzvedli.
Ježková Jarmila, tel. 721 955 036.

Sociální práce a poradenství
v sociálních problémech nebo situacích a pomoc při
jejich řešení. Městský úřad Manětín, Manětín č. p. 89,
331 62 Manětín, kancelář č. 2 v přízemí
Kontakt: Hana Burdová, tel.: 373 392 258
e-mail: hburdova@manetin.cz
Registr poskytovatelů sociálních služeb – všechny
sociální služby poskytující odborné sociální poradenství: http://iregistr.mpsv.cz
Akreditované služby v oblasti oddlužení:
• http://www.jakprezitdluhy.cz/help-linka-2/mapadluhovych-poraden • http://dluhy.obcanskeporadny.
cz/index.php/kam-pro-radu • www.financnitisen.cz
(v provozu je i celostátní bezplatná linka) • https://sako.
justice.cz/ na těchto webových stránkách Ministerstva
spravedlnosti je uveden seznam akreditovaných osob
k sepisování insolvenčních návrhů.

Drůbež Červený Hrádek prodává slepičky typu Tetra
hnědá, Dominant všechny barvy, Green Shell – typu
Araukana. Stáří 14–19 týdnů / 159 a 209 Kč/ks. Prodej
– Manětín – u pošty: 20. 9. 2019 – 16.30 hod
			
26. 9. 2019 – 13.00 hod
			
7. 11. 2019 – 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

Sběrný dvůr Nečtiny, kam mohou vozit odpady
i občané našeho města: 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 provozovatele sběrného
dvora Marius Pedersen a.s.)
Provozní doba: pondělí:
8.00 hod.–12.00 hod.
středa:
14.00 hod.–19.00 hod.
sobota:
8.00 hod.–12.00 hod.

Zahrada Čech Litoměřice – v pátek 13. září 2019
pořádáme opět zájezd do Litoměřic. Vyjíždíme
v 6.00 hod z Mezí, Bezvěrov 6.30 hod, Nečtiny
6.45 hod, Manětín 7.00 hod (u školy). Cena 300–350 Kč,
dle obsazenosti autobusu. Přihlášky u p. Janouškovcové – tel. 737 340 747.
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SDH Zhořec zve na tradiční výlov zhořeckého rybníka, který se koná v sobotu 12. 10. 2019 od 9.00
hod. Na místě bude možné ochutnat pečené i uzené
ryby a zakoupit ryby živé. K příjemnému posezení
zahrají Bayeři.
ČRS Manětín Vás již nyní zve na tradiční výlov Mokřadla, který se uskuteční 26. 10. 2019 od 9.00 hod.
Prodám 2 bomby na propan butan velké (i jednotlivě).
Cena 200 Kč/1 ks. Tel: 606 759 824

2019
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SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ
MANĚTÍN
pořádá

���.

OSLAVY
VÝROČÍ
ZALOŽENÍ SBORU
V SOBOTU �. ZÁŘÍ ����
Program:
12:30 Slavnostní průvod městem
14:00 Odpolední program před KD Manětín
� Zahájení – 35. pěší pluk
� Ukázky historické a současné hasičské techniky
� Ukázka Soptíci Kralovice
� Ukázka činnosti mladých hasičů SDH Manětín
� Výstava k 150. výročí založení v prostorách KD
� Prezentace činnosti mladých hasičů SDH Manětín, promítání videa
� Hudební vystoupení Orchestr ZUŠ Plasy
� Atrakce pro děti
19:00 Taneční zábava se skupinou METRONOM

Přijďte s námi oslavit našich 150.

10.00–11.30 hod prohlídka zázemí výjezdové jednotky
a techniky v nově opravené hasičské zbrojnici
Vydavatel Manětínského zpravodaje:
Město Manětín, Manětín 89, 331 62, IČ: 00258091. Periodický tisk územního samosprávného celku – měsíčník, místo vydávání Manětín.
Sazba a tisk: TCF print s.r.o., Plzeň. Foto v úvodu titulní strany Oto Tesař. Děkujeme autorům za všechny zaslané příspěvky a fotografie.
Za případné tiskové chyby se čtenářům omlouváme. Příspěvky a plakáty ve zpravodaji nejsou nijak stylisticky upravovány vydavatelem,
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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