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Vážení spoluobčané,
Josef Gilbert Matuška, starosta města
zdravím Vás v tomto jarním čase a přeji Vám i Vašim
nejbližším radostné prožití velikonočních svátků! Dnes
se s Vámi chci podělit o následující:
Dotace
Program Záchrany architektonického dědictví Ministerstva kultury ČR. Obdrželi jsme částku 2.000.000 Kč
na pokračování obnovy historické plochy – západní
škarpa v Manětíně. V minulém roce byla schválena
smlouva o dílo. Zastupitelstvo schválilo její dodatek
a také smlouvu o dílo na restaurování soch, váz a kašny sv. Václava, které budou probíhat v letošním roce.
Připravujeme odeslání podkladů pro rozhodnutí o poskytnutí dotace na Ministerstvo kultury – nejpozději
do 30. dubna 2019.

Program regenerace městských památkových rezervací a zón Ministerstva kultury ČR – částka pro
MPZ Manětín je 1.690.000 Kč, které budou použity na
dokončení stavebních úprav a na dokončení opravy
podlah v 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. Do 8. dubna 2019 budou odeslány
souhrnné přehledy včetně všech příloh, které jsou
podkladem pro vydání rozhodnutí o dotaci, na Ministerstvo kultury.

Program VISK 3 ministerstva kultury na podporu
pro knihovny. Obdrželi jsme pro naši knihovnu
dotaci ve výši 123.000 Kč. Celkové náklady budou
176.689 Kč.
Podali jsme žádosti o dotace na Plzeňský kraj:
– Z programu „Zachování a obnova památkové hodnoty a podstaty nemovité kulturní památky nebo
národní kulturní památky 2019“ na čp. 92 – nová okna
a dveře dvorního objektu – žádost o 600.000 Kč. Čekáme na rozhodnutí, zda dotaci obdržíme.
– dotace na regionální funkci knihoven 2019 –
157.895 Kč – připravena smlouva.

– dotace na rekonstrukci hřiště – 808.000 Kč – dotace
645.000 Kč – na obnovu trávníku, zavlažovací systém
s vrtem a nádrží. Čekáme na rozhodnutí.
– dotace na rekonstrukci WC ve škole z Programu
stabilizace a obnovy venkova – žádost o částku
500.000 Kč. Čekáme na rozhodnutí.
– dotace v projektu Bezpečný kraj – žádost o částku
90.000 Kč na dodání a instalaci dvou měřičů rychlosti.
Celkové náklady 130.000 Kč.
– dotace na kanalizaci a ČOV – podána žádost
o 5.000.000 Kč.
Manětínsko-nečtinský mikroregion
Manětínsko-nečtinský mikroregion podal žádost
o dotaci z Programu stabilizace a obnovy venkova
Plzeňského kraje ve výši 400.000 Kč na pořízení zametacího stroje za traktor.
Valná hromada mikroregionu Dolní Střela
4. dubna 2019 se bude konat valná hromada mikroregionu Dolní Střela v Plasích. Mikroregion Dolní
Střela sdružuje více než 20 obcí. Město Manětín je
členem od roku 2010.
Radějov – žádost o připojení k elektrické síti
V roce 2015 byla na žádost občanů a vlastníků nemovitostí v Radějově projednána na ČEZ možnost
připojení této části města k elektrické síti a byla podána žádost o připojení lokality. Podle nejnovějších
informací budou brzy zahájeny práce na samotné
elektrifikaci. Termín dokončení by měl být do konce
července.
Rekonstrukce elektrického vedení v Brdě
Podle posledních informací nebyla realizace této akce
zařazena do plánu na letošní rok.
Kladení věnců u příležitosti výročí konce 2. světové
války
V pondělí 8. května 2019 se bude konat kladení
věnců a uctění obětí 2. světové války na těchto
místech:
9.00 hod – u pomníku TGM v Rabštejně nad Střelou
9.30 hod – u pomníku v Manětíně na Vyšehradě
10.00 hod – u pomníku v Mezí
10.30 hod – u pomníku ve Zhořci
Srdečně Vás všechny zvu a prosím, abyste s sebou
vzali i děti a mládež, abychom je učili dobrému vztahu

2

a úctě k těmto místům. Věřím, že se sejdeme v hojném počtu.
Pozvánky:
4. 4. 2019 – setkání starostů okresu Plzeň-sever s radními plzeňského kraje v Manětíně
24. 4. 2019 v 18.00 hod – poutní mše v kostele sv. Jiří
v Lukové
8. 5. 2019 – kladení věnců u památníků padlým v Rabštejně, v Manětíně, v Mezí a ve Zhořci
23. 6. 2019 – Manětínské městské slavnosti 2019, při kterých si připomeneme 850 let výročí našeho města.
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Usnesení z 5. zasedání zastupitelstva města Manětín
– 27. 3. 2019
Eva Vaňková
Zastupitelstvo města bere na vědomí:
27/19 – zprávu o činnosti starosty od posledního
zasedání zastupitelstva města, která je přílohou
č. 1 tohoto usnesení.
Zastupitelstvo města schvaluje:
28/19 – program 5. zasedání ZM.
29/19 – zapisovatelkou jednání paní Evu Vaňkovou.
30/19 – ověřovateli zápisu pana Miloslava Brože
a pana Jana Fencla.
31/19 – rozpočtové opatření č. 2, které je přílohou
č. 2 tohoto usnesení.
32/19 – hospodaření a účetní závěrku příspěvkové
organizace Mateřská škola Manětín za rok 2018.
Nevyčerpaný příspěvek zřizovatele z roku 2018,
který vede MŠ na účtu 349, ve výši 1.595,10 Kč vrátí
na účet zřizovatele v termínu do 12. 4. 2019.
33/19 – hospodaření a účetní závěrku příspěvkové
organizace Základní škola Manětín za rok 2018.
Nevyčerpaný příspěvek zřizovatele z roku 2018,
který vede ZŠ na účtu 349, ve výši 2.703,79 Kč vrátí
na účet zřizovatele v termínu do 12. 4. 2019.
34/19 – Smlouvu o úvěru č. 99022814879 ve výši
47 000 000 Kč s Komerční bankou a. s., IČ 45317054,
která je přílohou tohoto usnesení č. 3, a pověřuje
starostu města jejím podpisem.
35/19 – delegovat starostu na řádnou valnou hromadu VaK a. s. 2019, která se bude konat 13. 6. 2019.
36/19 – Dodatek č. 2 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. 4, a pověřuje starostu města jeho podpisem.
37/19 – Smlouvu o dílo č. 03/2019 – s akademickým
sochařem Janem Víchem, která je přílohou tohoto usnesení č. 5, a pověřuje starostu města jejím podpisem.
38/19 – záměr směny pozemku parc. č. 934/3 o výměře 298 m2 v k. ú. Brdo u Manětína dle geometrického plánu 149 – 27/2019.
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39/19 – záměr prodeje pozemku parc. č. 1889 o výměře 9 m2 a části pozemku parc. č. 1251/12 o výměře
cca 460 m2, oba v k. ú. Manětín.
40/19 – záměr prodeje pozemku parc. č. 718/4 o výměře 92 m2 dle geometrického plánu č. 116-185/2018
v k. ú. Újezd u Manětína.
41/19 – prodej částí pozemku parc. č. 1715/4 a části
pozemku parc. č. 1734/4 v k. ú. Manětín dle zákresu
do katastrální mapy, který je přílohou tohoto usnesení
č. 6, za cenu 10 Kč/m2 manželům S.
42/19 – prodej pozemku parc. č. 1617/34 o výměře
38 m2 v k. ú. Stvolny a pozemku parc. č. 1824/2 o výměře 157 m2 v k. ú. Stvolny za cenu 60 Kč/m2 panu S. R.
43/19 – Smlouvu o zřízení věcného břemene –
služebnosti s ČEZ Distribuce a. s., IČ 24729035, č.
IP-12-0004364/VB/001, která je přílohou tohoto usnesení č. 8, a pověřuje starostu města jejím podpisem.
44/19 – Smlouvu o zřízení věcného břemene –
služebnosti s ČEZ Distribuce a. s., IČ 24729035, č.
IP-12-0004367/VB/001, která je přílohou tohoto usnesení č. 9, a pověřuje starostu města jejím podpisem.
45/19 – Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti s ČEZ Distribuce a. s, IČ 24729035, č. IV-12-0012316/
VB/001, která je přílohou tohoto usnesení č. 10, a pověřuje starostu města jejím podpisem.
46/19 – Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení
věcného břemene a dohodu o umístění stavby
IV-12-0012264/SOBS VB1 s ČEZ Distribuce a. s., IČ
24729035, která je přílohou tohoto usnesení č. 11,
a pověřuje starostu města jejím podpisem.
47/19 – Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení
věcného břemene a dohodu o umístění stavby
IV-12-0013821 s ČEZ Distribuce a. s., IČ 24729035,
která je přílohou tohoto usnesení č. 12, a pověřuje
starostu města jejím podpisem.
Zastupitelstvo města neschvaluje:
48/19 – záměr prodeje pozemku parc. č. 1512/1
o výměře 1 097 m2 v k. ú. Manětín.
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49/19 – záměr směny pozemků uvedených v příloze
č. 7 tohoto usnesení.
50/19 – záměr směny pozemků parc. č. 324/5 o výměře 8 352 m2 a parc. č. 359 o výměře 22 379 m2 v k. ú.
Manětín.
51/19 – odkoupení lesních pozemků parc. č. 773
o výměře 1 405 m2 a pozemku parc. č. 788 o výměře

5 769 m2, oba v k. ú. Mezí, za cenu 100 000 Kč od
paní J. S.
Zastupitelstvo města ruší:
52/19 – usnesení č. 20/19 ze 4. zasedání ZM, které
se konalo 20. 2. 2019 ve Stvolnech.

„Bitva u Nečtin“ aneb vzpomínka na jeden masopust
Mantiňáků před rokem 1848
Václav Jirsa
Kronikáři ani historici bitvu u Nečtin, která se skutečně udála, nezaznamenali. Kdy to bylo, by si zasloužilo
hlubší (badatelský) rozbor německy napsané básně,
nebo chceme-li eposu, který 28. 4. 1974 poslal rodák
z Manětína Vilém Moule (V. M.) tehdejšímu řediteli
muzea v M. Týnici Josefu Vorlovi.
V. M. uvádí, že autorem německé básně „Die
Schlacht bei Netschetin“ („Bitva u Nečtin“) byl manětínský kaplan P. J. N. Hunger. Jeho původní epos
opsal v němčině 11. 2. 1873 p. Krehan, podučitel
v Manětíně do sešítku, který se zachoval v knihovně
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Josefa Legáta, řídícího školy v Křečově. V září 1932
půjčila paní Terezie Legátová, vdova po panu řídícím, sešítek P. Františku Wonkovi. Ten báseň opsal
4. 10. 1932 do staré, proděkanem Händlem ručně
psané knihy.
Autor básně Jan Hunger působil v Manětíně jako
kaplan už za administrátora, později faráře Šturma.
Krátce byl na faře v Křečově (1843). Báseň zřejmě napsal v Manětíně nedlouho před rokem 1848.
V. M. odhaduje, že text originálu básně se vztahuje
k bitvě u Lipska 1813 (pozn. V. J. – rozhodující bitva
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napoleonských válek se odehrála ve dnech 16. října
až 19. října 1813).
Pan děkan F. Wonka událost zmiňuje v knížce „Manětín v letech konstituce 1848–1851“, jednou větou,
ve které jmenuje jednoho z účastníků masopustní
bitvy u Nečtin. (Cituji z přepisu F. Pešíka v r. 1991 z pozůstalosti manětínského učitele Jana Štrose).
V. M. báseň přeložil do češtiny v r. 1964. Tvrdí, že pokud jeho paměť sahá (od roku 1901 – to mu bylo
6 let!), prý se Nečtinám v Manětíně a okolí vždycky
říkalo „Leipzig“; V. Moule napsal, že „…Až do první
světové války 1914–1918 a ještě dlouho po ní, říkalo se
v našem městečku Manětíně i v okolních obcích velmi často Nečtinám „Leipzig“. Šel-li někdo do Nečtin,
řekl vždy jen „jdu do Leipzigu“, nebo „byl jsem v Leipzigu“ a tu dostal pokaždé „šibalské“ ponaučení, až
tam přijde, aby jen se nedíval na sochu sv. Vendelína
v ohrádce na náměstí před radnicí a hlavně, aby dal
dobrý pozor, aby nedostal „v Leipzigu pořádný viks“
nebo se ptali, zdali tam „nedostal na frak.“
Z Manětína se tam dost chodilo na výroční dobytčí
trhy („na jarmark“), které bývaly dost silné, přivádělo
se tam z vůkolních obcí hodně dobytka a tu zas každý řekl „půjdu s krávou do Leipzigu na jarmark“,
– anebo půjdu si do Leipzigu koupit krávu.“
Starý „pomístní název“ Nečtin může mít počátek
v onom starém masopustu.

V. M. nazval překlad básně „Bitva u Nečtin“ (u Leipzigu). Z textu básně se dá odvodit ledacos, některé
jednající osoby z Manětína, Preitensteina i Nečtin.
J. Vorel v roce 1991 vydal vlastním nákladem „Manětínské povídky p. děkana Františka Wonky“, mezi
nimiž je i povídka s názvem „Na paměť masopustní
bitvy u Nečtin.“ Uvádí, že německý epos od J. Hungera má 472 veršů; v rukopisu od V. M. jsem jich
napočítal 488.
Pokud se událost stala ještě za života hraběte Antonína Lažanského (1784–1847), který Preitenstein
prodal Mensdorfům roku 1838, máme možná výchozí časový údaj. Dále to však ponechme kvalifikovanějším badatelům.
Co se tenkrát o masopustu mezi Manětínem a Preitensteinem a Nečtinami událo?
Byla to hezká masopustní taškařice mezi sousedními
obcemi. Asi manětínský úřední písař (Franz Kuschel
nebo jakýsi Lohr?) dostal nápad přepadnout preitensteinský zámek na koních a v maškarách jako kozáci.
Jízdy se zúčastnil i obecní mlynář Jan Baumgartl,
měšťan a mydlář František Kužel, lesní adjunkt Karel Líbal a další. Samozvaným hejtmanem byl Lohr.
Jak jízda dopadla? Pro Mantiňáky jako u Lipska pro
Napoleona. /Vilém Moule (1895–1980), Josef Vorel
(1912–1997)/.

Velikonoce nás obklopují
Petr Dombek Omi
Pamatujete si detailně cestu do práce nebo jak přesně
vypadá váš dům? Odpověď není úplně jednoznačná.
Všem se nám občas stává, že si najednou všimneme
nějakého nového detailu, který jsme měli celou dobu
před očima, ale nevnímali jsme ho. V každodenním
životě nás spousta takových detailů provází. A je škoda, že ztrácíme pozornost vůči tomu, na co jsme si už
zvykli. Všude, kudy chodíme, nás kromě věcí a lidí
obklopuje také řada symbolů… určitě jste už někdy
narazili na srdce vyryté do kmene stromu nebo nakreslené na zeď. Srdce je symbol a odkazuje na lásku,
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alespoň pro většinu z nás. Naše vesnice a města jsou
ale plné dalšího symbolu, který je mnohem častější,
ale jeho význam není vždy úplně zřejmý. Potkáváme
se s ním u cesty, na polích, na významných budovách,
na hřbitovech, nad lékárnami a také na sanitkách. Jedná se o kříž. Kříž je symbol, stejně jako srdce, a každý
symbol k něčemu odkazuje, něco znamená. Co tedy
znamená kříž, se kterým se můžete setkat možná ještě
častěji v období před Velikonocemi?
Třeba se nad tím množství křížů někdo pohorší a řekne si, že to křesťanství se už vecpalo úplně všude, ale
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je dobré vědět, že kříž původně není křesťanským
symbolem. Křížem byla označována např. důležitá
místa, místa setkání a jako symbol měl svou důležitost
i ve filozofickém myšlení a umění. Střed kříže je totiž
bodem setkání. Od středu kříže se odvozuje chápání
prostoru (sever, jih, východ, západ). Díky symbolu
kříže můžeme určit nahoře, dole, vlevo, vpravo a také
vpředu a vzadu. Křesťané přebírají symbol kříže, protože na mučícím nástroji ve tvaru kříže zemřel Ježíš
Kristus. Ale nosit na krku něco jako „elektrické křeslo“
by bylo trochu morbidní. Kříž má pro křesťany tudíž
i význam onoho průsečíku směrů, orientačního bodu,
v jehož středu je pro ně Ježíš Kristus, ten orientační
bod a to centrum, ke kterému v jejich víře vše směřuje
a všechno dostává smysl. Na kříži dostává smysl i jeho
smrt a proto slavíme Velikonoce, které jsou tak pro
křesťany svátky nalézání smyslu.
V různých částech farností Plasy a Manětín teď každý
pátek před Velikonocemi nad symbolem kříže přemýšlíme pomocí setkání a modlitby ve formě tzv.
Křížové cesty, která symbolicky sleduje poslední chvíle
Ježíšova života, od jeho odsouzení Pilátem až do jeho
smrti a vzkříšení. Pokud si venku všimnete nějaké skupinky lidí, která chodí z místa na místo a nosí u toho
dřevěný kříž, tak si můžete být jisti, že jde právě o tuto
modlitbu, ve které jde o hledání smyslu, především
smyslu utrpení. Kdybyste chtěli k něčemu takovému
přičichnout, přijďte se podívat na tento druh modlitby do Plas na Velký pátek od 20.30 hod. Nemusíte
se ničeho bát, u křížové cesty se jen chodí z místa
na místo a není třeba znát žádné rituály a zvyklosti.
Sraz bude u kostela a půjdeme symbolickou trasu
v okolí kláštera.
Velikonoce 2019 ve farních obvodech Manětín
a Plasy:
Zelený čtvrtek – 18. dubna
Na Zelený čtvrtek při večerní mši se připomíná Ježíšova poslední večeře před jeho smrtí; osvětluje se
zvlášť příklad Krista umývajícího apoštolům nohy jako
odkaz a pověření ke službě ostatním lidem. Tento den
je tak připomínkou vzniku eucharistie, ve které se Bůh
stává křehkým a nechává se zkonzumovat člověkem,
aby se člověk mohl „stát Bohem“.
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Křečov – 17.00, Manětín – 18.00, Plasy – 18.00
Velký pátek – 19. dubna
Tento den připomíná Ježíšovo umučení a smrt na kříži.
Je spolu s Bílou sobotou jediným dnem v roce, kdy
se nikde na světe neslaví mše (sobotní vigilie patří už
do neděle) na připomínku toho, že Ježíš je v hrobě
a tudíž nemůže být zpřítomňován v podobě chleba
a vína.
Žebnice – 18.00, Manětín – 18.00, Velká Křížová cesta
Plasy – 20.30
Velikonoční vigilie – 20. dubna
Je tou nejkrásnější a nejbohatší liturgií, kterou církev během roku slaví. Obsahuje mnoho čteného
slova, které provází celými dějinami od počátku až
po vzkříšení Krista a ukazuje tak na Boží přítomnost,
který na člověka nezapomíná. Během této oslavy se
také často křtí, protože právě Ježíšova smrt a jeho
vzkříšení umožňují duchovní smrt a znovuzrození
křtěného člověka.
Manětín – 20.00, Žebnice – 21.00
Velikonoční neděle – 21. dubna
Každá neděle je v křesťanské tradici oslavou vzkříšeného Krista. Velikonoční neděle je dnem, kdy se tato
událost ještě více vyzdvihuje.
Manětín – 8.00, Křečov – 9.30, Plasy – 11.00
Nečtiny – 14.00
Velikonoční pondělí – 22. dubna
První den tzv. oktávu, tedy dní, které následují po
velikonoční neděli a jsou jakýmsi dozněním této velké
slavnosti.
Manětín – 8.00, Křečov – 9.30, Obora – 10.00
Březín – 14.00
Kontakty
Pokud máte nějakou otázku, chtěli byste křest, svatbu
nebo žehnání domu a bytu, nebojte se nás kontaktovat! Jsme tu pro vás!
Günther Ecklbauer OMI – 603 742 887 / gunther@
oblati.cz, Vlastimil Kadlec OMI – 733 755 901 / vlastimil@oblati.cz, Petr Dombek OMI 0 605 395 695 /
dombek@oblati.cz
www.farnostplasy.cz, www.farnostmanetin.cz
Facebook: Farnost Plasy a Manětín
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Kino Sokol
Tomislav Štika
Filmová rodinná pohádka Čertí brko pochází od
tvůrců legendárního seriálu Kancelář Blaník. Je
vtipná, jemně satirická, skvěle herecky obsazená
i zahraná – především Ondřej Vetchý v roli Lucifera
diváky okouzlil. Zajímavostí je, že pohádkové peklo umístili filmaři do bývalého kaolinového lomu
v nedaleké Nevřeni. Díky tomu je nyní lom, který je
26 metrů pod zemí, zpřístupněný i pro veřejnost.
Pátek, 12. 4. 2019, 18.00 hodin
ČERTÍ BRKO (rodinná pohádka, Česko, 2018)
Režie: Marek Najbrt
Scénář: Robert Geisler, Tomáš Hodan
Hrají: Jan Cina, Ondřej Vetchý, Judit Bárdos, Jan
Budař, Marek Daniel, Jana Plodková, Václav Kopta,
Tomáš Jeřábek, Marián Geišberg, Jakub Žáček
Příběh nás zavede do městečka Pytlov na úpatí
kopce Pervidle. Místní, kteří tu žijí běžným životem řemeslníků nebo sedláků možná ani netuší, že
všechny jejich přestupky a nepravosti jsou pečlivě
monitorovány místní pekelnou pobočkou. Hříchy
zapisuje spravedlivě a neomylně kouzelné Čertí brko.
Jednoho dne však přestane fungovat. Lucifer se
rozhodne pověřit doručením nového čertího brka

na pobočku Pervidle
trochu zmateného
čerta Bonifáce. Je to
ten nejlepší úkol, aby
se mladý čert otrkal
ve světě. Bonifác se
vydává do Pytlova
a hned jeho první
zkušeností je, že mu
zdejší šejdíř kouzelné
brko ukradne. Tím se
spustí řetěz událostí,
kdy Pytlov ovládnou
místní vychytralci, lenoši a podvodníci, jimž se nakonec podaří uvěznit i samotného vládce pekel. Je
na Bonifácovi, aby v sobě našel ty nejlepší vlastnosti a osvobodil Pytlov, Lucifera i získal srdce krásné
Markétky. (Falcon)
Vstupné na všechna představení je dobrovolné.
Průběžně aktualizovaný program naleznete na
webových stránkách: www.manetin.cz/mesto/
kino

Městská knihovna Manětín
Alena Fišerová
Ve středu 17. 4. 2019 od 16.00–17.30 hodin
pořádáme opět herní odpoledne – „Deskové hry“
Zveme všechny hravé děti, rodiče, prarodiče sourozence atd. Nemáte doma s kým hrát? Nemáte hru,
která by Vás bavila? Přijďte si hrát a najít spoluhráče do
knihovny (3–99 let). Můžete přinést svou oblíbenou
hru. Bližší informace v knihovně.
Soutěž pro děti v knihovně:
Ve spolupráci se Zoologickou a botanickou zahradou
města Plzně probíhá od března do prosince 2019
soutěž v knihovně na téma PŘÍRODA. Děti, které se
do soutěže zapojí a splní stanovená pravidla, získají

2019

předplacenou vstupenku na rok
2020 do ZOO a BZ Plzeň. Pravidla
nejsou náročná a těšíme se na
každého zvídavého malého čtenáře. Bližší informace v knihovně.
Nové knihy v MěK Manětín pro
dospělé:
Worsley, Lucy – Jane Austenová:
biografie
Bykova, Anna – Líná máma: jak vychovat samostatné
dítě
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Münzer, Hanni – Medová smrt
Brown, Snadra – Podraz
Vaněček, Michal – Mlýn: fascinující příběh podle skutečné události: dva bratři, jeden mlýn a jeden slib
pro děti:
Rufledt, Hubertus – Alisik 2 – Zima
Kerekesová, Katarína – Mimi a Líza: záhada vánočního
světla
Hauf, Ivo – Jak včelí medvídci hráli divadlo
Reschová, Stanislava – Pohádkové hrátky se zvířátky

Thorpeová, Kiki – Víly Nevíly:
Svatební závoj
Ve středu 20. 3. 2019 jsme se
v knihovně přiučili, jak krásně
lze ozdobit vajíčka. Háčkované
kraslice se moc povedly.
Přejeme klidné a krásné Velikonoce a hodně jarního sluníčka.
Těšíme se na Vaši návštěvu!

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 dubnu:
Jiří Koukl (75 let) Stvolny, Jiřina Janouškovcová (82 let) Zhořec, Hedvika Trylčová (88 let)
Manětín a František Pešík (70 let) Brdo.
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Stará garda Sokol Manětín
Vladislav Maršán
Stará garda Sokol Manětín informuje:
Jarní část soutěže začíná v pátek 12. 4. 2019 od
17.30 hod. domácím zápasem s celkem Sokol Druztová,
hrát se ale bude na hřišti v Nečtinech. Další zápasy:
19. 4. 2019 od 17.30 h Třemošná – Manětín
26. 4. 2019 od 18.00 h Manětín – Zruč
10. 5. 2019 od 18.00 h Chrást – Manětín
17. 5. 2019 od 18.00 h Manětín – Plasy
24. 5. 2019 od 18.00 h Kožlany – Manětín
Stará garda Sokol Manětín: 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 28:12
12
2. Chrást
6 3 2 1 17:18
11
3. Zruč
5 3 1 1 18:9
10
4. Manětín
5 3 1 1 21:11
10
5. Třemošná 4 1 1 2
6:13
4
6. Plasy
4 1 0 3
7:17
3
7. Druztová 6 0 1 5
5:22
1

LUKOS Manětín Vás srdečně zve na „Manětínský zámecký lov“
Ondřej Haidlmaier
Lukostřelecký turnaj ve 3D a 2D lukostřelbě, který se uskuteční v sobotu 20. dubna 2019 od 10.00–18.00 hodin.
V parku manětínského zámku bude pro
soutěžící připraveno 20 loveckých terčovnic (3D makety zvířat v reálné velikosti)
a několik doprovodných 2D disciplín.
Do speciální kategorie pro začátečníky se může přihlásit i veřejnost od 10 let. Nejprve Vás v krátkosti
naučíme základy a potom si budete moci vyzkoušet soutěžní disciplíny a změřit síly mezi sebou, se
závodníky nebo si jen pro zábavu vyzkoušet něco
nového. Z bezpečnostních důvodů je omezená kapacita účastníků. Proto je nezbytné se přihlásit do
10. 4. na adrese LUKOS@centrum.cz a předem uhradit

2019

startovné, dle pokynu pro registraci. Do
přihlášky je třeba uvést věk a případný
požadavek na vypůjčení vybavení.
Soutěž není určena pro kuše a kladkové
luky.
Startovné včetně vypůjčení vybavení činí
dospělí 150 Kč, děti od 10–17 let 100 Kč.
Startovné je nevratné.
Po celou dobu turnaje bude možné vyzkoušet si
lukostřelbu v prostoru startu závodu u mostu v zámeckém parku.
Děkujeme Zámku Manětín za poskytnutí prostor
a omlouváme se všem za komplikace spojené s uzavřením parku za mostem v době přípravy a konání
turnaje, které je nezbytné pro zajištění bezpečnosti.
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Z kultury, obchodu, sportu a další informace
Víceúčelové hřiště Manětín
Objednávky na tel. čísle 728 678 889.

z Mezí, v Manětíně odjezd v 5.30 hodin od školy, dále
Nečtiny, Zhořec, Vlkošov, Bezvěrov. Zájezd se uskuteční při dostatečném počtu zájemců.

Praktický lékař MUDr. Stehlík oznamuje, že v pátek
dne 26. 4. 2019 není ordinace.
Zastupuje MUDr. Tomáš Křiklán v Dolní Bělé 8.00–
12.00 hod. Návštěvy lze nahlásit na místa ordinací
Manětín 373 392 246 a Dolní Bělá 373 394 258.
SDH Mezí pořádá 20. 4. 2019 od 20.00 hod v KD Mezí
pouťovou zábavu. Hraje Plzeňský expres.
Výkup kožek proběhne v Manětíně u městského
úřadu v sobotu 6. 4. a 4. 5. 2019 od 14.00 hodin. Králičiny 10 Kč. Výkup zajišťuje firma Růžena Kubešová,
tel. 415 749 562, mobil 723 763 418.
Sbor dobrovolných hasičů Manětín
se na Vás obrací s prosbou. Letos oslavíme 150. výročí
založení našeho SDH. Oslavy proběhnou 7. září 2019.
V rámci oslav chceme uspořádat výstavu, která by
měla být průřezem celých 150 let. Prosíme, projděte
svoje rodinné archivy a šuplíky s fotografiemi, určitě naleznete fotografie a jiné dokumenty, které mají
něco společného s manětínskými hasiči. Budeme
rádi, když nám je zapůjčíte. Vše můžete doručit Petru
Severovi na MěÚ Manětín, případně zavolejte na telefon 606 393 013 (Kamil Hanus) a my si u Vás materiály
vyzvedneme. Předem děkujeme, že nám pomůžete
poskládat 150 let života našeho sboru.
Dlouhodobě pronajmu
nově zrekonstruovaný byt 2+1 54 m2 v Manětíně ve
3. patře udržovaného bytového domu. Nová koupelna, kuchyňská linka, podlahy. Bližší info na telefon
604 371 965, prosím sms, zavolám zpět.
8. května 2019 budeme pořádat zájezd na HOBBY
v Českých Budějovicích. Zájemci se mohou hlásit
u paní Janouškovcové, telefon 737 340 747. Cena
350 Kč, platit se bude v autobusu. Autobus vyjíždí
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Prodej slepiček – Červený Hrádek prodává slepičky našeho chovu typu Tetra hnědá, Dominant ve
všech barvách a slepičky Green Shell-typu Araukana. Stáří 14–19 týdnů, cena 159–209 Kč/ ks. Prodej:
Manětín – u pošty, 11. dubna, 3. května a 4. června 2019 – 13.00 hod., 19. dubna a 20. června 2019
– 16.30 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
Město Manětín přijme uklízečku nových veřejných
WC v č. p. 92. Bližší informace u Ing. Vaňkové na tel.
373 392 160, 724 147 645.
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 provozovatele sběrného dvora Marius Pedersen a. s.) e-mail: jaromir.votypka@mariuspedersen.cz
Provozní doba sběrného dvora:
Pondělí:
8.00 hod.–12.00 hod.
Středa: 		
14.00 hod.–19.00 hod.
Sobota:
8.00 hod.–12.00 hod.
UPOZORNĚNÍ
Sběrný dvůr Nečtiny upozorňuje, že odpad do sběrného dvora je možné bezplatně uložit pouze řádně
vytříděný a v omezeném množství – maximálně jeden vozík (kára) za auto. V případě likvidace či vyklízení většího objemu odpadu je třeba jej likvidovat na
vlastní náklady – objednat kontejner a nechat vyvézt
TS Města Manětín nebo si zajistit vlastní odstranění
rovnou na skládku.
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Město MANĚTÍN oznamuje vyhlášení
VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ
Tajemnice Městského úřadu Manětín vyhlašuje v souladu s ustanovením § 7, zákona č. 312/2002 Sb.,
o úřednících územních samosprávných celků, výběrové řízení na obsazení pracovního místa
VEDOUCÍ/-HO/ ODBORU LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ
Městského úřadu Manětín
Předpoklady pro výkon funkce:
• uchazeč je státním občanem ČR nebo je cizím státním občanem a má v ČR trvalý pobyt, dosáhl věku 18 let, je způsobilý
k právním úkonům, je bezúhonný, ovládá jednací jazyk, splňuje předpoklady pro výkon funkce vedoucího úředníka dle lustračního zákona č. 451/1991 Sb. (neplatí pro uchazeče narozené po 1.12.1971)
pozn. vznik pracovního poměru úředníka je podmíněn splněním předpokladů dle § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících
územních samosprávných celků
Kvalifikační požadavky:
• vyšší odborné vzdělání nebo vysokoškolské vzdělání, případně středoškolské vzdělání v oboru lesnictví
• praxe 5 let v oboru lesnictví
Další požadavky:
• znalost lesnické problematiky - odborné znalosti a praktické zkušenosti zejména v oblasti řádného lesnického hospodaření,
správy a ochrany lesa, prodeje a dodávek dříví, mysliveckého hospodaření, správě movitého a nemovitého majetku a právních
vztahů týkajících se tohoto majetku, odpovědnost, samostatnost, pečlivost, komunikativní přístup
• morální předpoklady pro výkon práce ve veřejné správě
• znalost práce na PC (Windows, Word, Elektronická pošta)
• řidičský průkaz skupiny B
• licence lesního odborného hospodáře výhodou
Charakteristika pracovního místa:
• Samostatné zajišťování hospodaření v obecních lesích podle LHP a lesního zákona - příprava a organizace lesních výrobních
činností - pěstební a těžební činnosti, výroby sazenic a ochrany lesa; prodej dřeva, sestavování ročních projektů výše těžebních
a pěstebních úkolů, sestavování rozpočtu odboru lesního hospodářství, zajišťování těžby, přibližování a odvozu dřeva, plánování
a řízení práce fyzických a právnických osob v obecním lese, vydávání příkazů a denních pracovních dispozic a jejich kontrola,
kontrola množství a kvality provedené práce, organizování a vyúčtovávání maloprodeje dřeva a produktů drobné lesní výroby,
zjišťování a určování výše škod způsobených zvěří, sestavování a dodávání podkladů pro uzavírání hospodářských smluv, příprava fakturace a kontrola došlých faktur, zpracovávání žádostí o dotace včetně závěrečného vyúčtování, v případě vlastnění
licence zabezpečování úkolů odborného lesního hospodáře.
Písemné přihlášky musí obsahovat tyto náležitosti:
• jméno, příjmení a titul uchazeče, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu
nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana, datum a podpis uchazeče
K přihlášce uchazeč připojí následující doklady:
• strukturovaný životopis, ve kterém budou uvedeny údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech, vč. pracovního zařazení
• výpis z evidence rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem, pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením
• ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
• osvědčení a čestné prohlášení podle zákona č. 451/1991 Sb.
• souhlas s nakládáním s poskytnutými osobními údaji pro účely tohoto výběrového řízení
Nabízíme:
• platové zařazení podle zákona 262/2006 Sb. a nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, v platném znění (11. platová třída, rozpětí od 21 480 Kč do 32 290 Kč)
• místo výkonu práce – katastrální území města Manětín a jeho městských částí
• dobré pracovní podmínky, pracovní poměr na dobu neurčitou
• předpokládaný nástup do zaměstnání v měsíci červenec 2019, příp. po dohodě s vybraným uchazečem
Případné bližší informace Vám budou podány na výše uvedené adrese nebo telefonicky na tel. č. 373 392 160. Písemnou přihlášku zasílejte na adresu: Městský úřad Manětín, 331 62 Manětín čp. 89, k rukám tajemnice nebo předejte osobně na podatelně
městského úřadu, obálku označte textem: výběrové řízení – vedoucí odboru LH
do 15. dubna 2019.
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení, a to kdykoliv v jeho průběhu.
V Manětíně dne 12. března 2019
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