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VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ,
Josef Gilbert Matuška, starosta města
zdravím Vás na začátku měsíce srpna. Přeji Vám
příjemné letní dny. Rostoucí čísla nakažených koronavirem ukazují, že je třeba na své zdraví myslet.
Nezapomínejte chránit své zdraví, nevystavujte se
zbytečnému riziku a dávejte na sebe pozor.
Výstavba nové kanalizace a ČOV v Manětíně
Děkuji Vám za trpělivost a ukázněnost s jakou snášíte
obtíže spojené s probíhající výstavbou kanalizace.
V minulém měsíci byly zahájeny práce na stokách
v hlavní silnici. Uzavírka hlavní silnice by měla probíhat
do listopadu. V současné době byly zahájeny práce
na druhém úseku, a to od pneuservisu směrem ke
křižovatce na Stvolny. Další etapy budou následovat.
Současně probíhají práce na čistírně i na dalších stokách. Už jsme v druhé polovině průběhu stavby. Prakticky denně jednáme se zhotovitelem o stavu objízdné
trasy. Je svoláno jednání s vedením firmy, protože je
třeba stav, zejména objízdné trasy, zlepšit. Oceňuji
Vaši trpělivost a shovívavost, velmi si toho vážím.
Dále bych Vás chtěl vyzvat, abyste věnovali pozornost podmínkám připojení na kanalizaci, které bude
probíhat ve druhé polovině roku 2021. Město nabízí
pomoc s pořízením revizní šachty, u které bude cena
tím výhodnější, čím více lidí si ji objedná. Pokud byste
měli zájem o tuto šachtu či budete potřebovat další
informace, obraťte se prosím na pana Petra Severu
nebo na místostarostu Josefa Burdu.
Dotace – žádosti o dotace z Plzeňského kraje
Z programu stabilizace a obnovy venkova Plzeňského
kraje 2020 schválena dotace 350.000 Kč na modernizaci WC v budově ZŠ v Manětíně. Byla podepsána
smlouva o dotaci. Práce probíhají od začátku prázdnin
a budou ukončeny v polovině srpna.
Z programu obnova historického stavebního fondu
v památkových rezervacích a zónách schválena dotace 120.000 Kč na výměnu střešní krytiny čp. 96
v Manětíně.

Z programu vodohospodářské infrastruktury 2020 Plzeňského kraje schváleno 4.300.000 Kč na kanalizaci
a ČOV v Manětíně. Město Manětín obdrželo tedy z Plzeňského kraje vloni a letos nejvyšší možnou podporu
9.300.000 Kč, za což děkujeme. Částku 700.000 Kč
totiž město čerpalo již před rokem 2010. Kraj dává
max. 10 milionů od začátku existence krajů.
Z programu Podpora činnosti informačních center
na území Plzeňského kraje pro rok 2020 schváleno
30.000 Kč na vybavení infocentra. Byla podepsána
smlouva o dotaci.
Z programu významné investice do sportovišť Plzeňského kraje 2020 schváleno 1.600.000 Kč na vybudování nové běžecké dráhy v Manětíně. Byla podepsána
smlouva o dotaci a peníze dorazily na účet města.
Bude podepsána smlouva o dílo, práce by měly probíhat v měsíci srpnu a září.
Všechny tyto dotace byly schváleny rozhodnutím zastupitelstva Plzeňského kraje 8. června 2020.
Z programu podpora pro obce, které mají uzavřenu
smlouvu s registrovaným poskytovatelem sociálních

Paní Marie Sudová
při příležitosti životního jubilea
s místostarostkou města Věrou Janouškovcovou

služeb na zajišťování pečovatelské služby na území Plzeňského kraje v roce 2020 máme požádáno
o 150.000 Kč na náklady na pečovatelskou službu.
Výměna tepelného čerpadla v Mateřské škole
Zastupitelstvo rozhodlo o výměně stávajícího tepelného čerpadla Buderus za dvě menší tepelná
čerpadla Mitsubishi Zubadan. Práce proběhnou do
konce prázdnin.
Výměna elektrického vedení v Brdě a nové veřejné
osvětlení
V tomto měsíci budou zahájeny práce na výměně
elektrického vedení. Vedení vzduchem bude nahrazeno kabelem v zemi. Všichni majitelé nemovitostí byli písemně informováni o zahájení prací a již
předtím s nimi bylo odsouhlaseno technické řešení.
Přesto je třeba se včas domlouvat s prováděcí firmou a ohlídat si především odstraňování starého
vedení, které je často spojeno s jednotlivými domy.
Práce by měly skončit v září. Ve stejném čase budou
pracovníci města pokládat nové vedení veřejného
osvětlení včetně nových sloupů a světel.

Manětínsko-nečtinský mikroregion
Mikroregion obdržel dotaci z Plzeňského kraje na
pořízení sanitárního kontejneru ve výši 400.000 Kč.
Byla podepsána kupní smlouva s dodavatelem
i smlouva o dotaci s Plzeňským krajem. Dodávka
je plánována na říjen 2020.
Gratulace jubilantům v našem městě
Jak všichni víte, je v našem městě zvykem navštěvovat jubilanty s gratulací. Pokud to jde, chodíme gratulovat spolu s paní místostarostkou Věrou Janouškovcovou a jsou to vždycky velmi milá a příjemná
setkání. Stává se, že si někdo návštěvu nepřeje nebo
si nepřeje být uveden mezi jubilanty v manětínském
zpravodaji. Toto vždy respektujeme, ale posíláme
alespoň písemnou gratulaci. Navštěvujeme jubilanty
u příležitosti jejich 70., 75. a 80. narozenin a po osmdesátce chodíme gratulovat každý rok. V červenci
jsme byli navštívit paní Marii Sudovou ze Stvolen,
která žije v DSP Kralovice. S jejím souhlasem zveřejňujeme fotografii na titulní straně.

USNESENÍ ZE 17. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA MANĚTÍN
–29. 7. 2020
Eva Vaňková
Zastupitelstvo města bere na vědomí:
73/20 – zprávu o činnosti starosty od posledního zasedání zastupitelstva města, která je přílohou
č. 1 tohoto usnesení.
Zastupitelstvo města schvaluje:
74/20 – program 17. zasedání ZM.
75/20 – zapisovatelkou jednání paní Evu Vaňkovou.
76/20 – ověřovateli zápisu pana Josefa Haalu a pana
Miloslava Brože.
77/20 – rozpočtové opatření č. 4, které je přílohou č.
2 tohoto usnesení.
78/20 – záměr prodeje části pozemku parc. č. 1617/1
o výměře cca 100 m2 v k. ú. Stvolny.
79/20 – prodej pozemku parc. č. 19/1 o výměře
1 626 m2 v k. ú. Vysočany u Manětína paní M. K. E. za
cenu 200 Kč/m2.
80/20 – Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene a dohodu o umístění stavby č. IV-12-0016408/
SoBS VB/1 s ČEZ Distribuce a. s., IČ 24729035, která
je přílohou tohoto usnesení č. 3, a pověřuje starostu
města jejím podpisem.
81/20 – Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného
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břemene a dohodu o umístění stavby č. IV-12-0016533/
VB/001 s ČEZ Distribuce a. s., IČ 24729035, která je
přílohou tohoto usnesení č. 5, a pověřuje starostu města jejím podpisem.
82/20 – Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene a dohodu o umístění stavby č. IV-12-0016355/
SoBS VB/1 s ČEZ Distribuce a. s., IČ 24729035, která
je přílohou tohoto usnesení č. 6, a pověřuje starostu
města jejím podpisem.
83/20 – Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě, která je přílohou tohoto usnesení
č. 7, a pověřuje starostu města jejím podpisem.
84/20 – Plánovací smlouvu, Smlouvu o právu provést
stavbu a Smlouvu o budoucí smlouvě kupní s panem
V. H., která je přílohou tohoto usnesení č. 8, a pověřuje
starostu města jejím podpisem.
85/20 – Smlouvu o dílo s firmou TUBEKO SPORT, spol.
s r.o., IČ 49825020, na vybudování nové běžecké dráhy
na hřišti v Manětíně, která je přílohou tohoto usnesení
č. 9, a pověřuje starostu města jejím podpisem.
86/20 – Smlouvu o dílo s firmou PRIMA CHLAZENÍ
s.r.o., IČ 29115485, na dodávku, montáž a zprovoznění
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nového tepelného čerpadla a příslušenství v domě čp.
265 v Manětíně, která je přílohou tohoto usnesení č. 10,
a pověřuje starostu města jejím podpisem.
Zastupitelstvo města neschvaluje:
87/20 – Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene a dohodu o umístění stavby č. IV-12-0015242/

SoBS VB/1 s ČEZ Distribuce a. s., IČ 24729035, která
je přílohou tohoto usnesení č. 4.
Příští zasedání zastupitelstva se bude konat pravděpodobně 30. září 2020 v kulturním domě v Manětíně.

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 srpnu:
Milena Suková (89 let) Zhořec, Eva Sopková
(70 let) Manětín, Václav Domabyl (75 let) Manětín, Jana Peltanová (80 let) Manětín, Marie Krojová (75 let) Manětín, Miroslava Handrejchová
(70 let) Manětín, Ludmila Dobrá (70 let) Lipí.

MANĚTÍN ČOV A KANALIZACE
Petr Severa
Od 28. 7. 2020 je uzavřena silnice II/201 v úseku
od domu č. p. 124 ke křižovatce se silnicí II/205 (od
pneuservisu ke křižovatce na Stvolny). Předpokládaný konec uvedené uzavírky je 15. 9. 2020. Po celou
dobu prací v daném úseku bude umožněno parkování
na štěrkovém parkovišti vedle č. p. 147.
Zastávka autobusu zůstává přesunuta na plochu před
kulturní dům, resp. před č. p. 264 (bývalý hotel), kde
je vybudováno provizorní nástupiště na pozemku
parc. č. 1490/1.
Dále nás čekají uzavírky částečné (bude řízeno mobilním světelným signalizačním zařízením, objížďka
se nenařizuje):
1) část silnice II/201 (pracovní etapy III, IV, V) v úseku od domu č.p. 248 k domu k č.p. 204 (směr Nečtiny) v termínu 1. 9. 2020–15. 11. 2020 (od služebny
policie ČR směrem na Nečtiny).
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2) část silnice II/201, II/205 a místní komunikace
(k bytovkám) v úseku od č. p. 67 k domu č. p. 150.
Práce budou probíhat v termínu od 17. 8. 2020–
15. 11. 2020 v několika etapách; v souvislosti s tím
se bude měnit umístění dopravního značení a světelných signálů.
Od 3. 8. 2020 bude zahájena i stavební činnost na
stoce B (u potoka) od č.p. 133 k č.p. 335.
Podrobnější informace naleznete na webových stránkách města Manětín (úřední deska), nebo ve vitríně
bývalého infocentra (č.p. 88), kde je vystavena i revizní šachta.
Stále platí, že nás můžete informovat, zda máte
zájem o revizní šachtu a mapujeme i zájem o výkopové práce a výpomoc při realizaci domovních
přípojek. Revizní šachta musí být na každé přípojce
od nemovitosti a hradí si jí vlastník nemovitosti. Město
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Výstavba ČOV Manětín – srpen 2020

Manětín nechalo proto zpracovat cenovou nabídku
na dodávku revizních šachet (dno šachty, prodloužení, poklop) za cenu cca 4.000 Kč s DPH. Cena je
orientační a bude se odvíjet od poptávky. V případě
umístění revizní šachty na obecní pozemek, požadujeme osazení námi dodané šachty.
Domovní přípojku od objektu k připravené odbočce,
včetně revizní šachty si hradí každý vlastník nemovitosti sám.
O změnách a dalších postupech a omezeních Vás
budeme v dostatečném předstihu informovat pomocí
manětínského zpravodaje, na internetových stránkách

města, na facebookovém profilu Města Manětín, rozhlasem, popřípadě osobně. Je důležité respektovat
dopravní značení a být ohleduplní k pracovníkům stavební firmy, ale i k ostatním spoluobčanům. Naší snahou je co nejmenší omezení všech, kterých se stavba
dotýká – průjezdnost k lékařskému domu, domu
s pečovatelskou službou, poště apod. Případné
další informace Vám podá Josef Burda (místostarosta města) tel. 606 683 687 nebo Petr Severa tel.
724 147 642.

MĚSTSKÁ KNIHOVNA MANĚTÍN
Alena Fišerová
Knihovna bude do 14. srpna 2020 uzavřena. (Dovolená)
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V červenci jsme však pro Vás připravili nové knihy a tak
se již nyní těšíme, že Vám je budeme moci nabídnout
k zapůjčení.
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Zveme do naší knihovny širokou veřejnost také z řad
chatařů a chalupářů. Přijďte se podívat, jaké knihy
máme k dispozici. Není nic jednoduššího, než se stát
naším čtenářem.
Nabídka pro naše dětské čtenáře na začátek nového
školního roku: Máte nové učebnice a nepasuje na ně
žádný koupený obal?
Našim dětským čtenářům obalíme během září 1 učebnici zdarma jako dárek .
Soutěž se ZOO Plzeň pro děti:
Další ročník soutěže odstartoval 1. 3. 2020. Podmínky
jsou zcela stejné a jednoduché jako v minulém ročníku.
Neváhejte a přijďte s námi soutěžit a získat volnou
vstupenku do ZOO v Plzni.
V knihovně najdete nejen hezké knihy o přírodě, ale
také společenské hry.
Knihovnička pro seniory
Čtete rádi? Rádi si povídáte? Potřebujete procvičit paměť? Zajímá Vás dění v kultuře, sportu, umění? Chcete
se naučit vyhledávat na PC a nebo si vytvořit a spravovat internetovou poštu (e-mail)? Máte volný čas a chcete se sejít s podobně založenými lidmi? Právě pro Vás
chceme vytvořit „knihovničku pro seniory“.
Chceme Vám nabídnout své služby pravidelně
každý poslední čtvrtek v měsíci od 13.30–14.30 hodin.
V srpnu to bude 27. 8. 2020.

Témata, která Vás budou zajímat, můžeme zařadit do
programů následných setkání.
Další informace o knihovně a aktuality najdete na
adrese:
https://manetin.knihovna.cz/
Nebojte se přijít do knihovny.
Nové knihy v MěK Manětín (výběr)
pro dospělé:
Hana Marie Körnerová – Hlas kukačky
Karol Lovaš – Jan Saudek:
mystik: fotograf, kterého se dotkl Bůh
Jaromír Jindra – Případ šíleného tambora:
vzpomínky budějovického kata I
100 pokladů naší planety. Hrady a zámky
pro děti:
Marcin Mortka – Tappi a podivuhodné místo
Christine Beigel – O žirafě, která se nechtěla mýt
Helen Docherty – Rytíř, který nechtěl bojovat
Christine Beigel – O pandě, která měla vši
Další novinky najdete v našem on-line katalogu:
https://katalog.manetin.cz/

KINO SOKOL
Tomislav Štika
V srpnu je na programu hvězdně obsazený americký
oscarový film Q. Tarantina Tenkrát v Hollywoodu.
Na víkend 7.–8. srpna připravujeme filmový minifestival – podrobnosti o něm naleznete přímo v programu
manětínské plovárny na jiném místě zpravodaje.

Průběžně aktualizovaný program naleznete na webových stránkách: www.manetin.cz/mesto/kino

Sobota, 22. 8. 2020, 21.30 hod
TENKRÁT V HOLLYWOODU
(drama, komedie, USA, 2019)
Režie: Q. Tarantino
Hrají: Leonardo DiCaprio, Brad Pitt, Margot Robbie,
Emile Hirsch
V devátém filmu kultovního režiséra Quentina Tarantina se televizní herec (Leonardo DiCaprio) a jeho
dlouholetý kaskadér (Brad Pitt) rozhodnou prosadit
se u filmu na konci zlaté éry Hollywoodu - v roce
1969 v Los Angeles.
Vstupné na všechna představení je dobrovolné.
V případě deště se projekce nekoná!
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Muzeum a galerie severního Plzeňska v Mariánské Týnici
VÝSTAVY: JAN SPĚVÁČEK:
MEANDRY MALBY
17. 6. – 13. 9. 2020 / kostel
SALON 2020
25. 6. – 16. 8. 2020
/ refektář
12. 8. 2020 v 17 hodin
derniéra výstavy
MILAN BAUER:
PUTOVÁNÍ ZA JULESEM VERNEM
18. 8. – 20. 9. 2020 / refektář

STÁLÉ EXPOZICE MUZEA:
• HISTORIE MARIÁNSKÉ TÝNICE
A MARIÁNSKÝ KULT
• KULTURA A VZDĚLANOST SEVERNÍHO 		
PLZEŇSKA
• NÁRODOPISNÁ EXPOZICE
• ŽIVOT VE MĚSTĚ
• KOSTEL ZVĚSTOVÁNÍ PANNY MARIE
• AMBIT
Otevírací doba:
V srpnu je muzeum otevřeno denně mimo pondělí
od 9 do 18 hodin.
Dne 3., 10., 17. a 24. srpna (pondělí) je muzeum pro
veřejnost otevřeno od 13 do 17 hodin.

AKCE:

NOC V MUZEU NA TÉMA ZVONY
28. a 29. 8. 2020
Muzeum ve spolupráci s divadelním spolkem Tyl z Čisté připravuje Noc v muzeu, která se koná
po dva večery. Tématem budou tentokrát zvony a jejich příběhy. Jednotlivé divadelní vstupy se
odehrávají v expozici muzea, která se pro tyto večery stane divadelním jevištěm. Rezervaci, která
je na noční prohlídky nutná, přijímáme od 17. srpna 2020. Více na tel.: 373 396 410.
ARCHEOLOGICKÉ LÉTO
Akce, která je připravovaná ve spolupráci s Archeologickými ústavy, bude bezplatná. Je však
nutné si prohlídku rezervovat na stránkách Archeologického ústavu: https://www.arup.cas.cz/
archeologicke-leto/
2. a 30. 8. 2020 od 13.30 hodin
Olšanské polesí
Místo srazu je na malém lesním parkovišti v blízkosti Olšanské hájovny.Délka trasy je cca
7 km a kopíruje průběh lesních cest, proto doporučujeme vhodnou turistickou obuv. Vzhledem
ke ztížené průchodnosti terénu na určitých místech, se trasa nedoporučuje pro kočárky s dětmi.
16. 8. 2020 od 13.30 hodin
Přírodní rezervace Krašov
Místo srazu je na parkovišti u bývalého hospodářského dvora Rohy. Délka trasy je cca 7 km
a kopíruje průběh Naučné stezky Krašov, proto doporučujeme vhodnou turistickou obuv. Z hlavní
cesty na hrad se bude trasa procházky větvit do stran, ale vždy se budeme vracet
na hlavní hradní cestu. Proto je trasa vhodná i pro kočárky s dětmi, se kterými se sejdeme
na předem domluvených místech.
KONCERT: RADOST V BAROKU – SOCIETAS INCOGNITORUM
22. 8. 2020 od 18 hodin / v kostele Zvěstování Panně Marii
Barokní skvosty moravských archivů – Jaccobus Handl Gallus, Giovanni Alovisi a další.
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FOTOGRAFICKÁ SOUTĚŽ

Město Manětín vyhlašuje fotografickou soutěž s názvem
„Zákoutí našeho města“
Zájemci mohou zasílat své fotografie na email soutez.manetin@seznam.cz nejpozději
do 16. 8. 2020. Soutěž se vyhlašuje pro 2 kategorie (mládež do 18 let a dospělí nad 18 let).
Podmínkou pro účast v soutěži je zaslání 10 ks fotografií, a to 5 fotografií Manětína
a 5 fotografií z jedné z dalších městských částí našeho města (Brdo, Česká Doubravice,
Hrádek, Kotaneč, Lipí, Luková, Mezí, Rabštejn, Radějov, Stvolny, Újezd, Vladměřice,
Vysočany, Zhořec), nebo 10 fotografií ze dvou městských částí.
Vyhodnocení fotografií proběhne 24. 8. 2020 nezávislou odbornou komisí.
Vítězné fotografie budou vystaveny v měsíci září 2020
v Infocentru Manětín a vítězové budou oceněni drobnými dárky.
Očekáváme od Vás snímky zajímavých, skrytých
a nevšedních zákoutí našeho města včetně jeho městských částí.
Podrobné informace naleznete
v Pravidlech soutěže na webových stránkách města Manětína.
Případné dotazy na zasílejte na email:
soutez.manetin@seznam.cz.

KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA KRALOVICKU
Na webových stránkách města Manětín byla v souvislosti s komunitním plánováním sociálních služeb na
Kralovicku, které se týká i našeho správního obvodu,
umístěna záložka Sociální služby.
Tato záložka po rozkliknutí odkazuje na centrální webovou sekci umístěnou na webu města Kralovice. Slouží
ke zvýšení informovanosti obyvatel o sociálních službách, občané zde mohou najít návod na řešení obtížných životních situací a současně zde budou umístěny
všechny informace o komunitním plánování sociálních
služeb na Kralovicku.
V rámci zapojení veřejnosti do celého procesu se nyní
zjišťuje, jaký je názor obyvatel obcí na Kralovicku na
životní podmínky a sociální problematiku v tomto regionu. Nástrojem pro získání informací od veřejnosti je
anonymní anketa, kterou lze vyplnit do 30. září 2020
v sekci Anketa pro veřejnost. V případě, že nemáte možnost vyplnit anketu takto online, bude k dispozici v tištěné podobě v chodbě Městského úřadu Manětín, kde
ji také pak bude možné vyplněnou vhodit do schránky.
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UMĚLECKÝ VEČER KRUHU PŘÁTEL HUDBY PŘI MĚSTU MANĚTÍN
Sobota 22. srpna od 19.00 hodin
kostel sv. Jana Křtitele
DOMINIKA WEISS HOŠKOVÁ, violoncello
JIŘÍ HOŠEK, violoncello, varhany
Joseph Haydn – Antonín Kraft, učitel a žák.
Koncert k jubileu violoncellového virtuóza
a skladatele Antonína Krafta.
Skvěle sehraná dvojice přijede do Manětína
již počtvrté.
Program:
J. Bodin de Boismortier
J. Haydn, A. Kraft, M. Kraft
Vstupné 150 Kč, děti 20 Kč, důchodci 90 Kč
Předprodej vstupenek v manětínském informačním centru týden před koncertem.
Rezervace vstupenek na tel. č. 728 678 889.

Sobota 15. 8. 2020 zámecký park
14.00–18.30
malá muzika Nauše Pepíka
Od 20 hodin Michal Tučný revival Plzeň
Občerstvení zajištěno
Společné vstupné 250 Kč
Předprodej zámek Manětín

2020
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Z KULTURY, OBCHODU, SPORTU A DALŠÍ INFORMACE
Víceúčelové hřiště Manětín
Objednávky na tel. čísle 728 678 889.

a aktuální informace naleznete na webu www.idpk.
cz a sociálních sítích Facebook a Instagram IDPK.cz.

Infocentrum Manětín
V srpnu 2020 probíhá v infocentru Manětín výstava
fotografií dvou autorek, které představují několik snímků
ze svých cest. Andrea Fojtíková a Ivana Soukupová
nabízí návštěvníkům pohledy z Namibie, Patagonie,
Nového Zélandu, Kyrgyzstánu, atd. Výstavu doplňují
sochy řezbářky paní Věry Sidorjakové.
Stále probíhá fotografická soutěž – info uvnitř zpravodaje a na webových stránkách města.

Poděkování
Děkuji všem, kteří se přišli rozloučit s mým manželem
Emilem Pánkem na hřbitov v Lukové.
Jarmila Pánková

Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny
Manětín – Brdo, okres Plzeň-sever
18. 8. 2020 (07:30–17:30) Brdo č. p.:
1, 2/p2/2, 3, 6, 7, 7/7E, 8, 10, 11, 13, 14/14E, 16, 21, 24,
26, 27, 28, parc. č. 149/6, parc. č. 310/1, E1, E11, E13,
E18, E22, E25, E4, E9.
Město Manětín pronajme byt v domě s pečovatelskou
službou – Manětín č.p. 221 – byt o výměře 41,37 m2
(včetně sklepa), nájemné ve výši 40 Kč za m2 + zálohy
na služby, pečovatelské služby. Bližší info v kanceláři
č. 2 MěÚ Manětín.
Městský úřad Manětín
Nově „kov“ do kontejnerů na plast
Upozorňujeme občany, že v současné době je možné
ukládat do žlutých „bublin“ na plast i drobný kovový
odpad, a to ten, který lze skrz otvor bez problémů prostrčit – typicky plechovky od nápojů a konzerv, kovové
tuby, alobal, kovové zátky, hřebíky, šroubky, kancelářské
sponky a další drobné kovové odpady.
Do kontejnerů nepatří plechovky od barev a jiných nebezpečných látek, tlakové nádoby se zbytky nebezpečných látek, ani domácí spotřebiče a jiná vysloužilá
zařízení složená z více materiálů. Tyto druhy odpadů se
třídí na sběrných dvorech samostatně. Nepatří do nich
ani těžké nebo toxické kovy, jakou jsou olovo či rtuť.
POVED s.r.o. Plzeň
Na webových stránkách města jsou uveřejněny souhrnné informace a vysvětlení pro občany k novému
tarifu IDPK, který platí od 1. 7. 2020: Akční předplatné
i jedna jízdenka po kraji. Naleznete tam odpovědi na
nejčastější otázky, týkající se nové autobusové dopravy,
ceny jízdného i jednotlivé jízdenky. Veškeré novinky
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COOP družstvo Plasy hledá na zimní období topiče na
obsluhu kotelny v Manětíně. Jedná se o obsluhu kotle
Ekoefekt 48, na dohodu o provedení práce, odměna
cca 9 000 Kč měsíčně.
Informace: e – mail: holota@coopplasy.cz,
tel. 606 641 904.
Hledám v této lokalitě dům či byt ke koupi nebo byt
k pronájmu. Tel. 733 785 514.
Prodám přívěsný vozík za osobní automobil zn. LOVĚNA, s doklady i bez. Nová el. instalace, zaplacena
pojistka na r. 2020. Cena 3 900 Kč, tel. 723 974 708.
Prodám rekreační domek v Manětíně.
Tel. 723 974 708.
Výkup kožek proběhne v Manětíně u městského
úřadu v sobotu 5. 9. 2020 od 14.00 hodin. Králičiny
10 Kč. Výkup zajišťuje firma Růžena Kubešová, tel.
415 749 562, 723 763 418.
Prodej slepiček
Červený Hrádek prodává slepičky typu Tetra hnědá,
Dominant všechny barvy, Green Shell – typu Araukana
a Dark Shell – typu Maranska.
Stáří 15–19 týdnů, 169–229 Kč/ks.
Prodej 16. 9. a 19. 10. 2020
Manětín – u pošty 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
Provádíme zednické a štukatérské
práce
a obnovujeme staré, zničené a zašlé
• štukatérské práce, římsy, interiérové
a fasádní zdobné prvky, opravujeme staré
nebo vyrábíme nové
• sanace vlhkého zdiva, chemická injektáž do vrtaných
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otvorů, tento způsob nenarušuje statiku objektů
• sanace a odvlhčení sklepů
• sanace vlhkého zdiva a sklepů lze provádět po etapách dle potřeby investora
Kontakt: Milan Klobušický, tel.: 606 515 339, www.stukysan.cz, nově i na facebooku – ŠTUKYSAN Manětín
Zemní a výkopové práce minibagrem
• základové pasy, inženýrské sítě, trativody, drenáže,
ploty, bazény…
• pokládka zámkové dlažby
(chodníky, příjezdové cesty)
• úprava zahrad a pozemků
• výkopové práce uvnitř budov,
garáží … (průjezdnost 75 cm
širokým otvorem)
• práce bagrem o hmotnosti 3 tuny,
hydraulická svahovka, kátrováni zeminy.
Telefon: 737 815 229
Email: Macek.ml-osz@email.cz

Vážení vlastníci nemovitostí a nájemci pozemků, upozorňujeme Vás, že již nebudeme zasílat složenky na
úhradu místních poplatků (odvoz odpadu, nájemné),
které jsou dle OZV každoročně splatné k 31. 3. a to
na č. ú. 246 820 690/0300, pod Vaším variabilním
symbolem, který je stále stejný.
Městský úřad nemá povinnost oznamování či zasílání složenek na tyto poplatky, přesto Vás prosíme
o laskavost, abyste nám, z důvodu lepší komunikace
a pro případné upozornění na nedoplatek, na níže
uvedené kontakty zaslali nebo telefonicky oznámili
Vaši emailovou adresu a telefonní číslo.
Tel.: 373 392 258, 724 147 641
Email: hburdova@manetin.cz,
pseverova@manetin.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
Provozní doba:
Pondělí:		
8.00–12.00 hod
Středa: 			
14.00–19.00 hod
Sobota:			
8.00–12.00 hod

Ing. Dana Krepindlová (roz. Holotová)
tel.: 777 023 423, 773 333 606 (asistentka)
Otevírací doba kancelář MANĚTÍN:
Manětín 89 (v budově MěÚ 1. patro)
Pondělí:
9.00–15.00 hod
Středa:		
9.00–15.00 hod
Ostatní dny dle tel. domluvy,
možná je i osobní návštěva u klienta.

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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