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Zpravodaj Městského úřadu v Manětíně / MK ČR E 12287

VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ,
Josef Gilbert Matuška, starosta města
srdečně Vás všechny zdravím na začátku dubna. Přes
všechna opatření a vnější vlivy Vám přeji příjemné velikonoční a jarní dny! Přestože to není jednoduché, žádám Vás, snažte se platná opatření dodržovat. Situace
v našich nemocnicích je stále velmi vážná.
Dnes bych se s Vámi chtěl podělit o následující:
Očkovací centrum v Manětíně funguje
Pokračuje činnost očkovacího centra v Manětíně v našem kulturním domě. Často se ptáte na očkování. Město očkování neorganizuje, pouze dáváme k dispozici
naše prostory. Nevíme tedy o moc víc, než to, co víme
z médií. Je dobře, že je o očkování zájem. V posledních
týdnech dochází k očkování druhých dávek. První dávky
jsou limitovány nedostatkem vakcín. Pevně věřím, že
se to v průběhu dubna a května bude opravdu měnit
a dávek bude dost. Jsme rádi, že je možné si při registraci k očkování vybrat Manětín jako místo očkování.
Očkovací centrum bude i nadále fungovat v návaznosti
na celostátní a krajská pravidla, dodávky vakcín do
našeho kraje a podle věkových skupin. Nemusíme tak
cestovat za očkováním nikam daleko.

Z očkování proti COVID-19 v kulturním domě
v Manětíně, foto L. Dobrý.

Výstavba nové kanalizace a ČOV v Manětíně
Pokračuje výstavba nové kanalizace a nové čistírny
odpadních vod v Manětíně. V měsíci dubnu nás čeká
snad už poslední uzavírka hlavní silnice. Mělo by dojít
také postupně k opravám povrchu komunikací. Před
uzavírkou by mělo dojít především k opravě povrchů
komunikace, která bude opět objízdnou trasou. Následně by se mělo pokračovat i na dalších místních
komunikacích. Více na jiném místě v tomto zpravodaji.
Nákup nového fekálního vozu
Zastupitelstvo na svém posledním zasedání schválilo
nákup nového fekálního vozu. Bude se jednat o vůz,
který lze připojit za traktor. Tímto vozem budeme svážet
splaškové vody na naši novou čistírnu odpadních vod,
jakmile bude zahájen její provoz. Tuto službu chceme
nabídnout právě těm, kteří nebudou na novou čistírnu
napojeni přímo. Jedná se tak i o majitele nemovitostí
v dalších městských částech. Budeme požadovat potvrzení o tom, že byl proveden poslední vývoz v souladu se
zákonem v letošním roce. Staré splaškové vody, které
po léta nebyly vyvezeny, nemohou být vyvezeny do
naší čistírny, protože jejich likvidace je velmi náročná.
Samozřejmě vyvstává otázka, kolik bude stát vyvezení fekálním vozem na čistírnu. Největší částku bude
tvořit doprava. Cena bude stanovena v nejbližší době.
Poplatek za likvidaci odpadních vod stejně jako stočné
se bude platit až po ukončení zkušebního provozu, tedy
nejdříve od roku 2023.
Dotace
Program stabilizace a obnovy venkova Plzeňského
kraje – podána žádost o dotaci ve výši 300 tisíc Kč na
dokončení modernizace WC v budově základní školy.
Tento měsíc bychom se měli dozvědět, zda město dotaci obdrží či nikoli.
Program na regionální činnost knihoven, schválena
částka 159.236 Kč, podepsána smlouva.

Program Obnova historického stav. fondu v památkových rezervacích a zónách a staveb drobné architektury
na území Plzeňského kraje 2021 – byla podána žádost
o dotaci ve výši 150.000 Kč na opravu střechy domu
čp. 118 v Manětíně. Program regenerace městských
památkových zón ministerstva kultury – pro MPZ Manětín byla přidělena částka 1.165.000 Kč a pro MPZ
Rabštejn nad Střelou částka 200.000 Kč. Zasedala
pracovní skupina pro program regenerace, která doporučila využití těchto finančních částek.
V Manětíně bude zahájeno restaurování varhan v kostele sv. Jana Křtitele. Tato akce bude trvat více let. V Rabštejně nad Střelou bude pokračovat i letos restaurování varhan v kostele Panny Marie Sedmibolestné. Byly
odeslány podklady pro vydání jednotlivých rozhodnutí
o dotaci. V letošním roce bude vypracována nová aktualizace programu regenerace městské památkové
zóny Manětín. Program bude vypracován minimálně
na 10 let.
Modernizace WC v budově základní školy v Manětíně
– dokončení
Třetí etapou bude dokončena modernizace WC v budově naší základní školy. V roce 2019 proběhla první etapa,
kdy bylo vybudováno nové WC pro invalidy v prvním patře budovy, proběhla rekonstrukce WC chlapců a děvčat
v přízemí budovy. Modernizace spočívá ve vybourání
původních vestavěných příček a jejich nahrazení novými zděnými místnostmi bez stropu. Instalované WC
je závěsné, což umožňuje lepší podmínky pro úklid.
Součástí jsou také nové obklady a dlažby. Dále byly
provedeny nové rozvody kanalizace a vody v suterénu
budovy. V roce 2020 byly provedeny výměny stoupaček
vody a kanalizace. Byly zrekonstruovány umývárny k WC
chlapců i k WC děvčat v přízemí budovy a kompletní
rekonstrukce WC chlapců a WC dívek včetně obou
umýváren v 1. patře budovy. V letošním roce bude provedena rekonstrukce zázemí s WC pro učitele v přízemí
a kompletní rekonstrukce WC chlapců a WC děvčat ve
2. patře budovy. V tomto patře bude zároveň vybudováno nové WC pro učitele. Bude k tomu použité místo
v prostoru umývárny WC chlapců, ale vstup do tohoto
nového WC bude z umývárny WC děvčat. Znamená
to, že bude muset být vybourán nový otvor pro dveře
a původní vstup z chodby do umývárny chlapců bude
zazděný. Pro úplnost uvádím, že nové pisoáry včetně
nových obkladů nejsou předmětem této modernizace.
Letošní etapa bude probíhat v průběhu letních prázdnin.
Modernizace odborných učeben v budově Základní
školy v Manětíně
V letošním roce bude probíhat také modernizace dvou
učeben naší školy. Bude se jednat o nové vybavení pro
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učebnu výpočetní techniky a pro učebnu pro výuku jazyků. Celkový rozpočet je 2.617.447 Kč. Dotace je 95 %, tj.
2.486.574,65 Kč. Podíl města je 5 %, tj. 130.872,35 Kč.
Jsem rád, že se nám podařilo tuto dotaci získat. Pevně
věřím, že přispěje k dalšímu zkvalitnění výuky v naší
škole.
Rekonstrukce kotelny v domě čp. 256
V letošním roce proběhne rekonstrukce kotelny v čp.
256 v Manětíně, která vytápí 4 bytové domy a zároveň
také budovy úřadu, se kterými je propojena teplovodem.
Součástí této rekonstrukce bude instalace 3 nových
kotlů Benekov. Jedná se zřejmě o poslední periodu
životnosti kotlů na uhlí, protože možnost topit uhlím má
končit za cca 20 let. Bude tedy třeba připravit se na to
a najít nový zdroj pro vytápění výše uvedených domů.
O přesném termínu zahájení a o odstávce teplé vody
budou obyvatelé bytových domů informování. Cena
této akce je přibližně 2.345.742 Kč bez DPH.
Změna č. 2 Územního plánu Manětín
Zastupitelstvo města rozhodlo o tom, že otevře příjem
žádostí o změnu územního plánu č. 2. Tato změna
bude provedena na náklady žadatelů a žádosti je možné podávat do pondělí 17. května 2021 včetně. Poté
budou žádosti předloženy zastupitelstvu města, které
je projedná. Více na jiném místě v tomto zpravodaji.
CAS ŠKODA 708 RTHP bude patřit spolku SDH Manětín
Zastupitelstvo města rozhodlo o bezúplatném převodu
nejstarší hasičské cisternové stříkačky z majetku města
do vlastnictví spolku SDH Manětín, který o něj projevil
zájem. K převodu dojde v nejbližší době.
Nová okna v obecním domě ve Vysočanech
V březnu byla instalována 4 nová okna do společenské
místnosti obecního domu ve Vysočanech.
Publikace – Manětín – průvodce městem a zámkem
– nové vydání
Město připravuje nové vydání publikace Manětín –
průvodce městem a zámkem. Původní vydání je téměř
vyprodáno. V nové publikaci budou aktualizovány fotografie. Minimální změny budou také v textu.
Kladení věnců u příležitosti výročí konce 2. světové
války – pokud to půjde
V sobotu 8. května 2021 se bude konat kladení věnců a uctění obětí 2. světové války, tradičně 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.
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Z USNESENÍ 20. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA MANĚTÍN
KONANÉHO DNE 24. 3. 2021
Eva Vaňková
Zastupitelstvo města bere na vědomí:
1/21 – zprávu o činnosti starosty od posledního zasedání zastupitelstva města, která je přílohou č. 1 tohoto
usnesení.
Zastupitelstvo města schvaluje:
2/21 – program 20. zasedání ZM.
3/21 – zapisovatelkou jednání paní Evu Vaňkovou.
4/21 – ověřovateli zápisu pana Jana Fencla a pana
Miloslava Brože.
5/21 – rozpočtové opatření č. 1, které je přílohou č. 2
tohoto usnesení.
6/21 – Dodatek č. 9 ke Smlouvě o úhradě nákladů spojených se zabezpečením pečovatelské služby č. 15/08
ze dne 26. 5. 2008, který je přílohou tohoto usnesení č.
3, a pověřuje starostu města jeho podpisem.
7/21 – přijetí dotace ve výši 159 236 Kč určené na výkon
odborných knihovnických činností v roce 2021.
8/21 – hospodaření a účetní závěrku příspěvkové organizace Mateřská škola Manětín za rok 2020. Nevyčerpaný příspěvek zřizovatele z roku 2020 ve výši
8.221,42 Kč, který vede MŠ na účtu 349, vrátí na účet
zřizovatele v termínu do 10. 4. 2021.
9/21 – hospodaření a účetní závěrku příspěvkové
organizace Základní škola Manětín za rok 2020. Nevyčerpaný příspěvek zřizovatele z roku 2020 ve výši
9.721,32 Kč, který vede ZŠ na účtu 349, vrátí na účet
zřizovatele v termínu do 10. 4. 2021.
10/21 – na základě žádosti Základní školy Manětín,
zastoupené Mgr. Pavlou Cimlerovou souhlas s podáním
žádosti o úvěr a s přijetím úvěru od Komerční banky,
a. s. na předfinancování projektové akce „Modernizace
odborných učeben v ZŠ Manětín“ CZ.06.4.59/0.0/0.0/1
6_075/0012285, financováno z IROP, identifikační číslo
117D03O002692, ve výši 2 486 574,65 Kč pro Základní
školu Manětín, příspěvkovou organizaci.
11/21 – převzetí ručitelského závazku k úvěru ve výši
2 486 574,65 Kč v Komerční bance a. s. pro Základní
školu Manětín, příspěvkovou organizaci, na financování
projektové akce „Modernizace odborných učeben v ZŠ
Manětín“ podle Smlouvy o ručení, která je přílohou
tohoto usnesení č. 4.
12/21 – nevratnou finanční výpomoc pro Základní školu
Manětín, příspěvkovou organizaci, ve výši 5 % z celkového finančního objemu skutečně vyúčtovaných výdajů
vážících se k projektu „Modernizace odborných učeben
v ZŠ Manětín“ CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0012285,
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financováno z IROP, identifikační číslo 117D03O002692.
13/21 – zpracování projektu na přeložku kabelu CETIN
ve dvou variantách, a to v celé lokalitě Z3 a v části lokality patřící městu.
14/21 – Smlouvu o omezení užívání nemovitosti ve
správě SÚS Plzeňského kraje č. 8600003897 se Správou a údržbou silnic Plzeňského kraje, IČ 72053119,
která je přílohou tohoto usnesení č. 5, a pověřuje starostu města jejím podpisem.
15/21 – výměnu dosluhujících kotlů na uhlí v čp. 256
za kaskádu kotlů splňujících emisní limity pro kotle
spalující tuhá paliva, a to BENEKOV C 250 v počtu dvou
kusů a jeden kotel BENEKOV C 107 dle nabídky firmy
Bohumil Titl, která je přílohou tohoto usnesení č. 6.
16/21 – modernizaci bezdrátového rozhlasu dle nabídky firmy Rozhlasy Bártek s. r. o. za cenu 72 746,41 Kč,
která je přílohou tohoto usnesení č. 7.
17/21 – modernizaci a rozšíření bezdrátového rozhlasu dle nabídky firmy Rozhlasy Bártek s. r. o. za cenu
174 106,90 Kč, která je přílohou tohoto usnesení č. 8.
18/21 – aktualizaci programu regenerace MPZ Manětín
za cenu 96 558 Kč s DPH.
19/21 – Smlouvu o vzdání se práva na náhradu škody
s firmou Glocal Consulting, s.r.o., IČ 257 75 189, která
je přílohou tohoto usnesení č. 9, a pověřuje starostu
města jejím podpisem.
20/21 – změny ve vymezení rozsahu předmětu díla
„Manětín – ČOV a kanalizace“ blíže specifikované
a odůvodněné v jednotlivých změnových listech č.
16–22.
21/21 – dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo ze dne
29. 3. 2019, jejímž předmětem je realizace stavebních
prací na veřejné zakázce „Manětín – ČOV a kanalizace“, který je přílohou tohoto usnesení č. 10, a pověřuje
starostu města jeho podpisem.
22/21 – zakoupení fekálního vozu Pomot T 544/2 za
cenu 449 000 Kč bez DPH od firmy Agrowest a.s. Plzeň
23/21 – prodej pozemku parc. č. 1254/1 o výměře 62 m2, parc. č. 1254/3 o výměře 69 m2 a parc.
č. 1925 o výměře 254 m2 dle geometrického plánu
728-177/2020, vše v k. ú. Manětín za cenu 50 Kč/m2
panu K. E.
24/21 – směnu pozemků ve vlastnictví města dle GP č.
149-27/2019 par. č. 934/3 o výměře 298 m2 v k. ú. Brdo
za cenu stanovenou dohodou stran ve výši 5 000 Kč za
pozemky ve vlastnictví paní H. M. dle GP č. 149-27/2019
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par. č. 881/3 o výměře 546 m2, parc. č. 882/3 o výměře
6 m2 a parc. č. 974 o výměře 14 m2 a dále pozemek
parc. č. 884/2 o výměře 3 m2 dle GP č. 188-27/2019 vše
v k. ú. Brdo u Manětína za cenu stanovenou dohodou
stran ve výši 5 000 Kč.
25/21 – záměr směny pozemku parc. č. 505/7 o výměře 49 m2, parc. č. 505/8 o výměře 49 m2, parc. č. 784/18
o výměře 14 m2, parc. č. 994/4 o výměře 303 m2, parc.
č. 491/8 o výměře 249 m2, parc. č. 994/3 o výměře
78 m2, vše v k. ú. Újezd u Manětína.
31/21 – Smlouvu o dílo s Antonínem Moulem, IČ
73457981, která je přílohou tohoto usnesení č. 16,
a pověřuje starostu města jejím podpisem.
32/21 – Smlouvu o dílo s Josefem Sedláčkem, IČ
69936200, která je přílohou tohoto usnesení č. 17,
a pověřuje starostu města jejím podpisem.
33/21 – bezúplatný převod vozidla CAS ŠKODA 706
RTHP z majetku města do vlastnictví SDH Manětín,
IČ 49746740.
34/21 – podání žádosti o finanční podporu z programu
Ministerstva financí, podprogram „Podpora výstavby
a obnovy komunální infrastruktury“ 298D2230 – Pod-

pora výstavby a obnovy komunální infrastruktury na
akci „BD V Zahrádkách Manětín“.
35/21 – spolufinancování akce „BD V Zahrádkách Manětín“.
36/21 – příkazní smlouvu s Firmou Universal Solutions
s. r. o., IČ 03470300, která je přílohou tohoto usnesení
č. 18, a pověřuje starostu města jejím podpisem.
Zastupitelstvo města neschvaluje:
37/21 – záměr směny pozemků parc. č. 795/1 o výměře
752 m2, parc. č. 797/1 o výměře 2842 m2, parc. č. 26
o výměře 1070 m2, parc. č. 24 o výměře 2358 m2, parc.
č. 580 o výměře 3142 m2 v k. ú. Lipí u Manětína.
38/21 – záměr prodeje pozemku parc. č. 758/3 o výměře 72 m2 v k. ú. Rabštejn nad Střelou.
39/21 – záměr prodeje pozemku parc. č. 91/1 o výměře
96 m2 v k. ú. Rabštejn nad Střelou.
40/21 – záměr prodeje části pozemku parc. č. 528/3
o výměře cca 900 m2 v k. ú. Rabštejn nad Střelou.
Úplné znění usnesení naleznete na webových stránkách města.
Příští zasedání zastupitelstva se bude konat 28. dubna
2021.

MĚSTSKÁ KNIHOVNA MANĚTÍN
Alena Fišerová
Milí čtenáři, knihovna stále může fungovat pouze v režimu: „VÝDEJNÍ OKÉNKO“ (středa: 10.00–11.30 / 12.00
–17.00) Knihy i návštěvu je potřeba si předem objednat. (Po–Pá) Tel. 777 852 845, e-mail knihovnamanetin@seznam.cz. Pokud nemáte možnost podívat se
do našeho on-line katalogu, rádi Vám s výběrem knih
pomůžeme. Knihy můžete po domluvě také vracet.

Služba MVS (Meziknihovní výpůjční služba) je také
dostupná. Spolupráce knihoven funguje.
Knihovna postupně vyřazuje ze svého fondu starší
knihy a nabízí je za symbolickou cenu 2 Kč/ks. Knihy
budou k nahlédnutí celý měsíc duben. Po telefonické
domluvě si můžete přijít ve středu vybrat.

Nové knihy
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Soutěž pro děti – ZOO
V měsíci březnu jsme se zapojili do dalšího ročníku
soutěže pro děti o vstupenky do ZOO Plzeň. Zaregistrujte se co nejdříve, abyste stihli do konce roku
2021 získat všech 12 razítek . Bližší informace
naleznete na webu nebo v knihovně.
V roce 2020, který byl pro všechny náročný a problematický, jsme, dle slov hlavního pořadatele, patřili
k nejúspěšnějším knihovnám, které se do projektu
zapojily. I v tomto složitém roce jsme měli v Manětíně 14 úspěšných soutěžících, kteří brzy obdrží své
volné vstupenky. Také proto nám byla nabídnuta
speciální komentovaná prohlídka ZOO Plzeň právě
od p. F. Hykeše. Uvidíme, jak se epidemiologická
situace vyvine a snad tuto krásnou nabídku budeme moci plně využít a zajet do ZOO společně (kdo
bude chtít).
Vyberte si z nových knih, které pro Vás neustále
nakupujeme a připravujeme.
Například:
pro dospělé:
Jo Nesbo – Království
Bohdan Dlouhý – Vysoká cena za lásku
Milan Holeček – Hrdinové zámořských objevů
Pavel Juřík – Czerninové: nezahyneš ani ohněm,
ani mečem
Ken Follett – Večer a jitro
pro děti:
Jessie Williams – Laura a kočičí důvěra
Jaroslav Uhlíř – Ať žijí duchové (zvuk, písně)
Josef Hendrych – Dvojčata na stopě

Marija Beršadskaja – Jak si velká malá holčička
upekla kouzelný den (GM)
Michael Morpugo – Útěk do pralesa
Máte doma elektronickou ALBI tužku „Kouzelné
čtení“?
Víte, že ve fondu naší knihovny již nyní máme k zapůjčení 10 knih k této tužce a plánujeme nákup
dalších pro všechny věkové kategorie! Čtení a učení
může být opravdu zábavné .
Další novinky najdete v našem on-line katalogu:
https://katalog.manetin.cz/
Informace: Knihovna Manětín se zapojila do celosvětového projektu: BOOKSTART – S knížkou do
života.
Tato akce je určena pro děti 3–6 let a jejich rodiče.
Kniha nás provází celým životem a jaký vztah k ní
bude mít právě vaše dítě, záleží také na vás, rodičích. Může to být dobrý kamarád a pomocník v každé době. To je také cílem tohoto krásného projektu,
ve kterém vás čekají, kromě dárkového startovacího balíčku, také minimálně 3 společné akce každý
rok. Doufám, že se nám vše podaří a budete se na
společné akce těšit. Startujeme právě letos, i když
vzhledem k situaci a možnostem budeme muset
hledat cesty asi i individuálně. Ale s tím si již jistě
poradíme. Z 10 míst je volné ještě 1 místo. Startovací dárkový balíček bude předáván v měsíci dubnu
2021. Bližší informace rádi předáme telefonicky.
Další informace o knihovně a aktuality najdete na
adrese: https://manetin.knihovna.cz/

ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU MANĚTÍN
Petr Severa
Zastupitelstvo města na svém zasedání dne
30. 9. 2020 schválilo pořízení Změny č. 2 územního
plánu města Manětín, v souladu s § 6 odst. 5 písm.
a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování
a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. Změna bude pořízena zkráceným
postupem.
V současné době zpracováváme došlé žádosti a prodlužujeme termín k podání žádostí na změnu. Další
zájemci o změnu územního plánu mohou své žádosti
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zaslat nejpozději do 17. 5. 2021 na adresu města
Manětín, 331 62 Manětín 89.
Zastupitelstvo města dále schválilo na svém zasedání, že náhradu na pořízení Změny č. 2 územního plánu Manětín bude hradit navrhovatel (žadatel
o změnu). S každým navrhovatelem bude k tomuto
účelu před pořízením Změny č. 2 územního plánu
uzavřena dohoda.
Více informací v kanceláři č. 1 (stavební úřad).
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ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU ZÁKLADNÍ ŠKOLY MANĚTÍN
Pavla Cimlerová, ředitelka Zš
Na základě Opatření ministra školství, mládeže a tělovýchovy k organizaci zápisů k povinné školní docházce
do základních škol všech zřizovatelů pro školní rok
2021/2022, vydaného dne 5. 3. 2021, bude na naší škole
probíhat zápis do 1. ročníku následujícím způsobem.
Zápis proběhne v době od 1. 4. 2021 do 14. 4. 2021
a to pouze formálně, bez přítomnosti dětí.
V daném období zákonný zástupce dítěte vyplní tyto
formuláře:
• Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání
• Zápisní list do 1. ročníku
• k těmto dokumentům přiloží kopii rodného listu
dítěte
Vyplněné a zákonným zástupcem podepsané tiskopisy společně s kopií rodného listu doručte na vedení
školy jedním z uvedených způsobů:
• zasláním datovou schránkou na ID Základní školy
Manětín, přísp. org: mtbmpm2
• zasláním poštou
• osobním předáním v úředních hodinách (pondělí,
středa od 9.00–14.00 hodin), v nezbytném případě lze
telefonicky domluvit jiný čas – tel. číslo na ředitelství
školy: 373 392 215 nebo 725 972 193.
Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je zároveň podstatné, aby doložila své oprávnění
dítě zastupovat.

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY
MANĚTÍN
Marie Křemenáková, ředitelka Mš
V týdnu od 3. do 7. května 2021 se uskuteční zápis
do mateřské školy v Manětíně pro rok 2021/2022
(zápis bude probíhat bez přítomnosti dětí).
Žádáme zákonné zástupce zapisovaných dětí, aby
si na vyzvednutí dokumentace pro zápis dětí do
MŠ Manětín domluvili individuální termín na tel. č.
725 972 192.
Zápis bude probíhat v ředitelně Mateřské školy Manětín (zvonek je vedle hl. vchodu do MŠ).
K zápisu přineste rodný list zapisovaného dítěte a občanský průkaz zákonného zástupce.
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O přijetí rozhodne ředitelka školy ve správním řízení.
Podle školského zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání ve znění pozdějších předpisů nebude
rozhodnutí o přijetí automaticky zasíláno, ale bude
oznámeno následujícím způsobem:
– zveřejněním seznamu přijatých i nepřijatých dětí na
přístupném místě ve škole, u vchodu do budovy školy
– a na webových stránkách školy: www.zsmanetin.cz
Seznam bude zveřejněn oběma způsoby nejméně
po dobu 15 dnů. Předpokládaný termín zveřejnění je
stanoven na den 20. 4. 2021.
V seznamu nemohou být uvedena jména, děti zde
budou uvedeny pod registračními čísly.
Registrační číslo dítěte bude zákonnému zástupci
zasláno na jeho e-mailovou adresu uvedenou v Zápisním listu. Přijatým dětem nebude rozhodnutí v písemné podobě doručováno, zákonný zástupce může
ale požádat o jeho vydání.
Tiskopisy si můžete vytisknout z webových stránek
školy www.zsmanetin.cz, popřípadě si je můžete vyzvednout v ředitelně školy v úředních hodinách.
Případné dotazy zodpoví vedení školy telefonicky
(373 392 215, 725 972 193) nebo prostřednictvím
e-mailu skola@zsmanetin.cz.

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:
Božena Barchanská (81 let) Manětín, Vojtěch Michl
(70 let) Hrádek, Jiřina Janouškovcová (84 let) Zhořec,
Hedvika Trylčová (90 let) Manětín, Jaroslav Fábera
(70 let) Stvolny.
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VYPALOVÁNÍ TRÁVY JE I LETOS ZAKÁZÁNO,
PROSÍME, NEPŘIDĚLÁVEJTE PRÁCI HASIČŮM!
Petr Severa, za JSDHO Manětín
Přes každoroční varování hasičů a výzvy ve sdělovacích
prostředcích vznikají na jaře i v dalších měsících roku
desítky zbytečných požárů, způsobených vypalováním
starých porostů.
Pálení staré trávy i ostatních porostů v souvislých plochách je zákonem o požární ochraně zakázáno. Hrozí
nebezpečí přenesení požáru na
jiný objekt nebo plochu podobnou té spalované a to po povrchu suché vegetace, zanesením
ohně větrem nebo i konvektivními
proudy horkých spalin s jiskrami
a v neposlední řadě přenesením
ohně v podloží. Poslední nebezpečí je aktuální zvláště v lesích nebo
na plochách, kde je silnější vrstva
lesní hrabanky nebo nedostatečně mineralizovaných zbytků organických látek z dřívější vegetace.
Takový oheň může „doputovat“ na
vzdálenost desítek metrů a objevit
se i po několika dnech. Jsou známé případy např. vzplanutí lesa po
dvou týdnech ve vzdálenosti až
sedmdesáti metrů od původního místa pálení. Bohužel
jsou každoročně zaznamenávány i případy udušení lidí
v kouři a v neposlední řadě i uhoření při nezvládnutém,
původně jen malém kousku vypalované plochy.
Hořlavý biologický odpad může fyzická osoba spalovat
jen za podmínek, že:
1. pálení provádí na vlastním pozemku a v dostatečné
bezpečné vzdálenosti od budov a volných skládek např.
palivového dřeva apod.,
2. pálení provádí osoba starší 18 let. Osoby mladší
mohou tuto činnost vykonávat jen za dozoru dospělé
osoby,
3. pálení není prováděno v období dlouhotrvajícího
sucha, za větrného počasí apod.,
4. po ukončení pálení ohniště bezpečně uhasí a následně provádí kontrolu po dobu nejméně 8 hodin.
V lesích je povoleno pálení větví po těžbě jen na nakupených hromadách za nepřetržitého dohledu lesních
dělníků. Podmínky takového pálení upravuje Nařízení
Plzeňského kraje č. 1 z roku 2002, které je stále v platnosti. Zde je řečeno, že v okamžiku rozdělání ohně
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začíná tzv. doba zvýšeného nebezpečí vzniku požáru.
Tato doba je ve smyslu ustanovení zákona o požární
ochraně považována za činnost se zvýšeným požárním
nebezpečím a ve smyslu téhož zákona se při jejím provozování musí plnit stanovené povinnosti. Za porušení
povinností jsou ukládány pokuty správním orgánem

na úseku požární ochrany – Hasičským záchranným
sborem Plzeňského kraje.
Na webových stránkách Hasičského záchranného sboru Plzeňského kraje je umístěna aplikace, která slouží
k ohlášení plánovaného pálení místně příslušnému
Hasičskému záchrannému sboru kraje.

Rovněž jako rodiče si musíme uvědomit, že jsme ze
zákona odpovědni za své děti. Určitě bychom neměli
zapomenout poučit je o tom, jak lehce může dojít k požáru při neopatrném zacházení s ohněm na loukách,
v parcích a lesích, prostě na všech místech, které si
děti vybírají ke svým hrám a radovánkám.
A proto znovu upozorňujeme: Vypalování suché trávy
a porostů je zakázáno!

MANĚTÍNSKÝ ZPRAVODAJ

7

BEZPLATNÉ DLUHOVÉ PORADENSTVÍ NA KRALOVICKU
Nově na Kralovicku začala v nedávné době působit
organizace Člověk v tísni, o.p.s. Kancelář najdete na adrese Masarykovo náměstí 1 v Kralovicích. Konzultační
hodiny bez nutnosti objednání probíhají vždy v pondělí
od 13 do 15 hodin, přesto doporučujeme si schůzku
předem domluvit emailem (dana.slaichova@clovekvtisni.cz) nebo telefonicky (778 470 828), a to zejména
s ohledem na neustále se měnící mimořádná opatření
související s aktuální epidemiologickou situací.
A s čím se na naši pracovnici můžete obracet? Pokud
máte potíže v dluhové oblasti, řešíte potřebu odkladu
splátek, komunikaci s věřiteli či exekutory, ale i pokud
zvažujete oddlužení a nevíte jak na to, pak se určitě ozvěte. „Můžu pomoci při jednání s věřiteli ohledně
úpravy splátek, zkonzultovat s lidmi obdržené výzvy od
exekutora, sepsat reakci na výzvu od soudu nebo poskytnout asistenci, pokud lidem přijde domů vykonavatel
exekutora. Kontaktovat mě ale mohou také lidé, kteří se
dostali do potíží v důsledku aktuální epidemiologické
situace – bojují s registrací na očkování, onemocněli oni
sami nebo někdo jejich blízký a mají nejasnosti v tom, na
co mají nárok, neorientují se v aktuálních opatřeních,“ vyjmenovává možné situace pracovnice Dana Šlaichová.
Spolupráce v době mimořádných opatření probíhá nejčastěji telefonicky a emailem, nicméně po domluvě
je v nezbytných případech a za dodržení aktuálních
nařízení možné setkat se také osobně, ať již v kanceláři nebo ve venkovních prostorách. Pracovnice může
v naléhavých případech přijet také za Vámi. V případě
zájmu nabízíme navíc jako alternativu spojit se s pracovnicí například přes počítač. Všechny služby jsou
poskytovány ZDARMA.

V případě potřeby je možné využít také naši celostátní
dluhovou helplinku na čísle 770 600 800, která funguje
ve všední dny od 9 do 17 hodin (od 17 do 22 hodin
pak jako krizová linka pro lidi, ke kterým přijde domů
vykonavatel exekutora).

JAK SE VÁM ŽIJE NA KRALOVICKU?
Tereza Kavalírová, manažerka projektů CPKP
To je název ankety, která probíhala v rámci komunitního
plánování sociálních služeb v uplynulých měsících na
celém území Kralovicka. S jakou oblastí života jsou
občané v regionu spokojeni? Nejčastěji jsou spokojeni
s místem, kde žijí, a z této oblasti vyzdvihují zejména
přírodu, klid nebo životní prostředí.
S čím naopak spokojeni nejsou či jaké sociální služby
postrádají? Nespokojenost občané vyjádřili se zdravotní
péčí, zejména v oblasti specializovaných lékařských
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pracovišť, a dále se stavem místních komunikací nebo
nízkou úrovní dopravní obslužnosti. Sociální služby, které v obtížných životních situacích obyvatelé Kralovicka
nejčastěji postrádají, jsou zejména podpůrné služby
pro rodiny, které pečují o zdravotně postiženého člena
nebo seniora, dále služby pro lidi závislé na návykových
látkách nebo služby pro osamělé seniory. Jako další
potřebná pomoc v regionu byly zmiňovány služby pro
osoby s duševním onemocněním, podpora osobám
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bez bydlení či lidem s finančními problémy či dluhy.
To jsou některé z otázek této ankety, jejíž výsledky
naleznete na webu města Kralovice (www.kralovice.
cz) v záložce Sociální služby, Anketa pro veřejnost.
Realizátoři projektu děkují všem občanům, kteří se do
ankety zapojili a vyjádřili svůj názor!
Pokud Vás sociální oblast zajímá a rádi byste přispěli
svými zkušenostmi nebo návrhy do diskuze o rozvoji těchto služeb na Kralovicku, jste srdečně zváni na
setkání u „kulatého stolu“, které se bude konat dne
27. 4. 2021 v Kralovicích v budově městského úřadu,
Manětínská ulice 493. Vzhledem k současné epidemiologické situaci může být setkání realizováno on-line
formou (videokonferencí). Bližší informace zájemci
obdrží po přihlášení na setkání, které je třeba provést
do 19. 4. 2021 na e-mail: marie.hp@cpkp.cz nebo telefonicky na čísle 733 210 315. Aktuální informace budou také uvedeny na webové stránce města Kralovice,
v záložce Sociální služby, Kulaté stoly. Jakékoliv dotazy

ráda zodpoví Marie Hrečínová Prodanová z Centra pro
komunitní práci západní Čechy na výše uvedených
kontaktech.
Na setkání budou představeny závěry z mapování sociální situace v regionu a probírány silné a slabé stránky
sociální oblasti na Kralovicku. Setkání je určeno zástupcům obcí a pracovníkům obecních úřadů, poskytovatelům a uživatelům sociálních služeb, spolkům a dalším
institucím a občanům z řad široké veřejnosti.
Anketa i setkání se konají v rámci projektu „Realizace
komunitního plánování sociálních služeb na Kralovicku“,
který je podpořen finančními prostředky z ESF a ze
státního rozpočtu ČR v rámci Operačního programu
Zaměstnanost, reg. č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/19_106/00
15154. Projekt realizuje Centrum pro komunitní práci
západní Čechy v partnerství s městem Kralovice.
Za celý tým CpKP ZČ Vám přejeme pevné zdraví, klidné
jaro a těšíme se na setkání při diskuzích o sociálních
službách v regionu!

ROZVÁŽÍME PO KARLOVARSKÉM A PLZEŇSKÉM KRAJI
KOLO-ZEL Toužim, Náměstí Jiřího z Poděbrad č. 45
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Z KULTURY, OBCHODU, SPORTU A DALŠÍ INFORMACE
Bližší informace k očkování proti COVID-19 v očkovacím centru v kulturním domě v Manětíně na telefonních
linkách: krajské linky: 374 721 689, 374 780 960
Pečovatelská služba Manětín: 774 483 706, 773 307 049
Městský úřad Manětín: 373 392 258, 724 147 641.
Víceúčelové hřiště Manětín
Objednávky na tel. čísle 728 678 889.
Děkuji všem za projevenou soustrast a písemné kondolence k úmrtí mého manžela Antonína Thurnwalda.
Jiřina Skluzáčková.
Léta s letáky končí – informace ČEZ Distribuce. Na
stránkách města Manětín je nově možné zjistit, zda
se v nejbližších 15 dnech bude v obci konat odstávka elektřiny. Při prokliku na banner (viz obr.) budete
přesměrováni na stránky ČEZ Distribuce – odstávky.
Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny 8. 4. 2021
od 7:30 do 11:30 hod.
Manětín (okres Plzeň-sever)
část obce Manětín – č. p. 8, č.
ev. 1
část obce Radějov – č. p. 4, 6, č.
ev. 9, 11
část obce Vladměřice – č. p. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9–16, 18, 19,
20, 22, 23, 25, 29–38, č. ev. 1, 3
kat. území Vladměřice (kód 691518): parcelní č. 39/1,
39/2, 71, 1620/4, 1630/1
kat. území Radějov u Manětína (kód 691500): parcelní
č. st. 32
Upozornění na odstávku elektřiny dne 13. 4. 2021 od
7:30 do 11:30 hod. Plánovaná odstávka zahrnuje tyto
lokality: Manětín (okres Plzeň-sever)
č. p. 1, 101, 104–110, 150–166, 261, 265, 266, 311, 312;
č. ev. 29; kat. území Manětín (kód 691496): parcelní č.
124/2
Vodárna Plzeň a.s. oznamuje, že v úterý 20. 4. 2021
od 8.00 do 15.00 hodin bude přerušena dodávka vody
v oblasti Manětín 150, 148, 147, 167, 140, 169, 216, 231,
184, 132, 131, 138, 259, 22, 128, 32, 126, 27, 118, 119,
120, 121, 122, 123, 124, 232, 234, 240, 13, 220 (Zdravotní
středisko), 221, 230, 227, 229, 233, 236, 329, 133, 134,
241, 191, 335, 318 (ČS PHM), 20, 21, 310, 43, 44, 319,
186, 187, 188, 196, 190, 194, 193, 197, 198, 25, 178, 135,
17, 214, 228.
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Město Manětín pronajme dva byty v domech s pečovatelskou službou: Manětín č. p. 221 – jedná se o kompletně zrekonstruovaný byt (nová koupelna, podlahy,
okna, kuch. linka, rozvody – voda, elektřina) o výměře
63,3 m2 (včetně sklepa) a Manětín č. p. 30 – byt o výměře 39,91 m2 (včetně sklepa). U obou bytů nájemné
ve výši 40 Kč za m2 + zálohy na služby, pečovatelské
služby. Bližší info v kanceláři č. 2 MěÚ Manětín.
Prodám dámské horské kolo Favorit – téměř nepoužívané, tel. 606 688 436.
Zámecká restaurace nabízí k prodeji knedlíky vařené
v páře. Při odběru více kusů doporučujeme objednání
předem v restauraci, emailem zameckamanetin@seznam.cz nebo tel. 704 373 409, 606 306 219.
Výkup kožek proběhne v Manětíně u městského úřadu
v sobotu 1. 5. 2021 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, slepičky Green
Shell – typu Araukana a Dark Shell – typu Maranska.
Stáří 16–20 týdnů, cena 185–229 Kč/ks.
Prodej: Manětín 8. 4. 2021 ve 13 hod a 23. 6. 2021 ve
13 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
Nábytek Štuksa, spol. s r.o.
Hledáme kolegy na pozice údržbář,
obsluha stroje pro zpracování dýh a obsluha stroje pro
finalizaci dýhových hran.
Nabízíme stabilní pracovní kolektiv, zajímavou práci,
vstřícné jednání.
Velmi dobré podmínky v příjemném prostředí. Vysoké
finanční ohodnocení. Praxe v oboru výhodou.
www.stuksa.cz, tel. 777 697 356
Zemní a výkopové práce minibagrem
• základové pasy, inženýrské sítě,
trativody, drenáže, ploty, bazény…
• pokládka zámkové dlažby
(chodníky, příjezdové cesty)
• úprava zahrad a pozemků
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• 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

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

MANĚTÍN ČOV A KANALIZACE
Petr Severa
V březnu probíhaly práce převážně na stavbě ČOV
(terénní úpravy apod.) a je instalována technologie
do čerpacích stanic. Na konci měsíce března začala
oprava komunikace od stavebnin směrem ke koupališti. Termín dokončení oprav je naplánován do
19. 4. 2021. Opravená komunikace bude sloužit jako
objízdná trasa při uzavírce komunikace v úseku od
domu č.p. 248 na konec obce směrem na Nečtiny
k domu č.p. 307. Uzavírka je povolena do 31. 8. 2021.
V uvedené lokalitě bude spolu s novou splaškovou
kanalizací rekonstruována stávající jednotná kanalizace a vodovodní řad. Z uvedených důvodů bude
přemístěna autobusová zastávka pro všechny linky
a pro oba směry ke kulturnímu domu (prostranství
před objektem Manětín č.p. 264). ZASTÁVKA PŘESUNUTA OD 20. 4. 2021.
Dále budou probíhat práce na stoce B3 od lékařského
domu směrem k náměstí, kde bude prováděna i přeložka vodovodu. O přerušení dodávky vody budou
všichni dotčení informováni v dostatečném termínu
společností Vodárna Plzeň a.s.
Omezení nás ještě čeká při osazování odlehčovacích
komor ve sjezdech k Zámku Manětín.
Dle harmonogramu by měla být stavba ČOV a kanalizace dokončena v červnu 2021 a dojde k předání
stavby. Nejpozději v měsíci září zahájíme zkušební
provoz. Děkujeme všem, kterých se stavba dotýká,
za shovívavost a trpělivost.
Informace k připojení:
Během zkušebního provozu se budou vlastníci nemovitostí připojovat na kanalizační řad. Dle zákona č.
274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, má každý vlastník pozemku nebo stavby, na kterých vznikají
nebo mohou vznikat odpadní vody, povinnost připojit
se na kanalizaci v případech, kdy je to technicky možné. Do nové splaškové kanalizace nesmí být svedeny
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srážkové vody ze zpevněných i nezpevněných ploch,
střech, drenáží, přepady ze studen a odvodňování
sklepních prostor, vypouštěny vody z bazénů, vody
z mytí automobilů apod.
Před vlastním připojením požadujeme osazení revizní
šachty (v místech, kde nelze umístit revizní šachtu
postačí čistící kus přístupný ke kontrole, např. sklepení). Kanalizační přípojka je samostatnou stavbou
tvořenou úsekem potrubí od vyústění vnitřní kanalizace k zaústění do stokové sítě. Přípojku zřizuje na
své náklady vlastník připojované nemovitosti.
Každý vlastník připojovaného objektu musí předložit
doklad o vývozu a likvidaci odpadních vod za rok
2021 ze stávajících DČOV, septiků a odpadních jímek
(množství odpadních vod odpovídající velikosti jímek
apod.). Žádáme vlastníky nemovitostí v Manětíně,
aby si včas vývoz a likvidaci odpadních vod zajistili.
Vývoz může provádět jen oprávněná osoba (např.
Vodárna Plzeň a.s., Kralovice, tel.: 373 396 304).
Tímto opatřením chceme předejít neoprávněnému
přečerpávání kalu na novou ČOV.
Kontrolu připojení před záhozem a doklad o vývozu odpadních vod bude provádět pověřená osoba.
S vlastníkem nemovitosti bude uzavřena Smlouva
o odvádění odpadních vod.
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.
Posledním termínem pro objednání revizní šachty je
31. 5. 2021. Revizní šachta musí být na každé přípojce od nemovitosti a hradí si jí vlastník nemovitosti.
Město Manětín nechalo proto zpracovat cenovou
nabídku na dodávku revizních šachet (dno šachty,
prodloužení, poklop) za cenu cca 4000 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.
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O změnách a dalších postupech a omezeních Vás
budeme v předstihu informovat pomocí Manětínského zpravodaje, na internetových stránkách města, na
facebookovém profilu Města Manětín, rozhlasem,
popřípadě osobně. Je důležité respektovat dopravní

značení a být ohleduplný k pracovníkům stavební
firmy, ale i k ostatním spoluobčanům. Další informace Vám podá Josef Burda (místostarosta města)
tel. 606 683 687 nebo Petr Severa tel. 724 147 642.

Terénní úpravy v areálu ČOV

Čerpací stanice u parku
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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