MANĚTÍNSKÝ
ZPRAVODAJ

XLVII. ročník
březen 2021

Zpravodaj Městského úřadu v Manětíně / MK ČR E 12287

VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ,
Josef Gilbert Matuška, starosta města
srdečně Vás všechny zdravím na začátku března.
Tento březen začal novými a poměrně přísnými opatřeními. Prosím Vás, dávejte na sebe pozor a snažte se
platná opatření dodržovat. Situace v našich nemocnicích je opravdu vážná a hrozí, že nebude v nemocnicích pro všechny nemocné místo.
Dnes bych se s Vámi chtěl podělit o následující:
Očkovací centrum v Manětíně funguje
Byla zahájena činnost očkovacího centra v Manětíně
v našem kulturním domě. Je dobře, že tuto možnost
máme a je možné si tedy 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. Očkování u nás zajišťují
Léčebné lázně Konstantinovy Lázně a.s.
Výstavba nové kanalizace a ČOV v Manětíně
V těchto týdnech pokračuje výstavba nové kanalizace
a nové čistírny odpadních vod v Manětíně. Pro nás
i pro budoucnost našeho města a jeho rozvoj je to
velmi důležitá stavba. Práce by měly skončit letos
v létě. Poté bude následovat postupné připojování jednotlivých nemovitostí, aby mohl být zahájen zkušební
provoz. Na každý připojený objekt bude podepsána
smlouva o odvádění odpadních vod. Více na jiném
místě v tomto zpravodaji.
Dotace
Program stabilizace a obnovy venkova Plzeňského
kraje – podána žádost o dotaci ve výši 300.000 Kč na
dokončení modernizace WC v budově základní školy.
Program na regionální činnost knihoven – byla nám
schválena částka 159.236 Kč.
Program Obnova historického stav. fondu v památkových rezervacích a zónách a staveb drobné architektury na území Plzeňského kraje 2021 – bude podána

žádost o dotaci ve výši 150.000 Kč na opravu střechy
domu čp. 118 v Manětíně.
Program regenerace městských památkových zón
ministerstva kultury byla pro MPZ Manětín přidělena
částka 1.165.000 Kč a pro MPZ Rabštejn nad Střelou
částka 200.000 Kč.
Vyúčtování za pečovatelské služby v roce 2020 dle
smlouvy s Centrem pečovatelských a ošetřovatelských služeb Město Touškov, příspěvková organizace – obdrželi jsme vyúčtování služeb za minulý rok.
Celkové náklady na pečovatelskou službu v Manětíně
jsou 2.196.146,29 Kč, z toho podíl města Manětín na
těchto nákladech je 421.388,22 Kč, zbytek nákladů ve
výši 1.774.758,07 Kč jsou hrazeny z dotací a z úhrad
klientů.
Příští zasedání zastupitelstva se bude konat 24. března 2021.

Na konci února bylo provedeno složité propojení
stoky a čerpací stanice u č. p. 7 pod Manětínským
potokem.

MÍSTNÍ POPLATKY V ROCE 2021
Místní poplatek za odvoz odpadu (Obecně závazná
vyhláška č. 3/2019)
Roční poplatek ve výši 600 Kč platí fyzická osoba přihlášená v obvodu města a fyzická osoba, která má ve
vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt
nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu
žádná fyzická osoba. Po úhradě si vyzvedněte známky
na popelnice na městském úřadu. Do doby splatnosti
poplatku platí registrační známky vydané v loňském roce.
Poplatek ze psů (Obecně závazná vyhláška č. 2/2019)
Poplatku podléhají psi starší tří měsíců, sazba poplatku
v Manětíně činí 300 Kč za rok, druhý a další pes 450 Kč.
Sazba poplatku pro držitele psů v ostatních částech
města kromě Manětína je 150 Kč ročně, druhý a další
pes 225 Kč.
Důchodci, pokud je důchod jediným zdrojem jejich příjmu, platí za jednoho psa maximálně 200 Kč ročně, za
druhého a dalšího psa také 200 Kč ročně.
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Nájemné z pozemků pronajatých městem občanům
na základě nájemních smluv.
Uvedené poplatky a nájemné jsou splatné do 31. března 2021 a je možné je uhradit:
– bezhotovostním převodem účet město číslo 246 820
690/0300 pod variabilními symboly, které jsou stále
stejné, v případě potřeby Vám je sdělíme na telefonním
čísle 373 392 258 (příp. do zprávy pro příjemce uveďte
jméno, příjmení a adresu),
– hotově nebo platební kartou v pokladně města.
Dále upozorňujeme, že již nebudeme zasílat složenky
na úhradu místních poplatků. Pro zlepšení komunikace
a pro případné upozornění na nedoplatek Vás prosíme,
abyste nám na níže uvedené kontakty zaslali nebo telefonicky oznámili Vaši emailovou adresu nebo telefonní
číslo. Tel.: 373 392 258, 724 147 641
E-mail: hburdova@manetin.cz, pseverova@manetin.cz.
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MĚSTSKÁ KNIHOVNA MANĚTÍN
Alena Fišerová
Milí čtenáři, knihovna stále může fungovat pouze v režimu: „VÝDEJNÍ OKÉNKO“ (středa: 10.00–11.50 / 12.20
–15.00) Novinkou je jen nutnost mít nasazený RESPIRÁTOR. Našim čtenářům – seniorům nabízíme i v březnu
možnost knihy si telefonicky objednat a nabízíme donášku před jejich vchodové dveře. Co znamená „bezkontaktní odběr“ pro čtenáře? – Můžete si PŘEDEM OBJEDNANÉ KNIHY V DOMLUVENÉM TERMÍNU vyzvednout.
Knihy můžete i vracet. Pokud nemáte možnost podívat
se do našeho on-line katalogu, rádi Vám pomůžeme
s výběrem knih právě pro Vás. Objednávat můžete
e-mailem (knihovnamanetin@seznam.cz), nebo na tel.:
373 392 301, 777 852 845). Prosím čtenáře, kteří mají
knihy již delší čas, o jejich vracení. O některé knihy mají
zájem již jiní čtenáři. Děkuji za pochopení.
Děti POZOR! – Soutěž se ZOO Plzeň pro děti o volné
vstupenky upravila svá pravidla! Za rok 2020 Vám
stačí jen 6 razítek! Doneste své soutěžní průkazky
do knihovny do 10. 3. 2021 (případně zavolejte – domluvíme se na postupu 777 852 845). Každý, kdo toto
splnil, získá volnou vstupenku! Od 1. 3. 2021 začíná
další ročník, do kterého se můžete také začít hlásit. Na
našich webových stránkách najdete v tuto dobu i odkaz
na úplné zpřístupnění digitalizovaných dokumentů dostupných na trhu prostřednictvím digitálních knihoven
provozovaných Národní knihovnou ČR.
Knihovna postupně vyřazuje ze svého fondu starší knihy
a nabízí je za symbolickou cenu 2 Kč/ks. Knihy budou
k nahlédnutí za 1. dveřmi knihovny celý měsíc březen.
Po telefonické domluvě si můžete ve středu přijít vybrat.
I v době uzavření si můžete vybrat z nových knih, které
pro Vás neustále nakupujeme a připravujeme.
Například:
pro dospělé:
Jan Bauer – Papežova dcera
Jiří Fák – Tajemství řeky Střely
Alena Jakoubková – Zdání a manžel vždycky klamou
Sigrid-Maria Grösing – Tragédie v habsburském domě
Viktor Fischl – Pátá čtvrť
pro děti:
Marek Kerles – Jak se O stalo králem (Genetická m.)
Sophie Corrigan – Nehodná zvířátka
Marcin Mortka – Tappi a narozeninový dort
Pavel Ondrašík – O prasátku Lojzíkovi (ČJ/AJ)
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
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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 jsou volná ještě 2 místa.
Startovací dárkový balíček bude předáván v měsíci
dubnu 2021. První schůzky uděláme individuálně, během března, s každým přihlášeným malým čtenářem
zvlášť. Bližší informace rádi předáme telefonicky.
Další informace o knihovně a aktuality najdete na adrese: https://manetin.knihovna.cz/
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www.scitani.cz

OZNÁMENÍ
Českého statistického úřadu ze dne 9. 2. 2021

O KONÁNÍ SČÍTÁNÍ LIDU, DOMŮ A BYTŮ
V ROCE 2021 V ČESKÉ REPUBLICE
Podle zákona č. 332/2020 Sb., o sčítání lidu, domů
a bytů v roce 2021 a o změně zákona č. 89/1995 Sb.,
o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů,
(dále jen „zákon“) bude na celém území České republiky přistoupeno ke sčítání lidu, domů a bytů (dále jen
„sčítání“).
Rozhodným okamžikem sčítání je půlnoc z pátku
26. března 2021 na sobotu 27. března 2021. Fyzická
osoba podléhající sčítání je povinna poskytnout zákonem
požadované údaje. Sčítání je primárně navrženo jako
online, tedy bez nutnosti kontaktu s dalšími osobami.
Sčítání podléhá:
a) každá fyzická osoba, která má v rozhodný okamžik
na území České republiky trvalý pobyt nebo přechodný pobyt nad 90 dnů, nebo které byl na území České
republiky udělen azyl, doplňková ochrana nebo dočasná ochrana,
b) každá další fyzická osoba, která je na území České
republiky v rozhodný okamžik přítomna,
c) každý dům (i neobydlený) a každý byt (i neobydlený).

Povinnost sečíst se se nevztahuje pouze na cizince,
kteří jsou v České republice na dobu kratší než 90 dnů
(například turisté), a na cizince požívající diplomatické
výsady a imunity.
Sčítání organizuje, řídí, koordinuje a jeho přípravu, provedení, zpracování a zveřejnění výsledků zabezpečuje
Český statistický úřad (dále jen „Úřad“). Úřad pro potřeby
sčítání přebírá údaje z informačních systémů veřejné správy
podle paragrafu 7 zákona. Na přípravě a provedení
sčítání Úřad spolupracuje s dodavatelem terénních prací
a ústředními správními úřady uvedenými v zákoně.
Obecní úřad zveřejní způsobem v místě obvyklým nejpozději 14 kalendářních dnů před rozhodným okamžikem
tento dokument, seznam standardních sčítacích obvodů
v obci včetně jejich vymezení a jména, příjmení a čísla
průkazů sčítacích komisařů, kteří budou v jednotlivých
sčítacích obvodech sčítání zajišťovat, včetně telefonního
spojení na bezplatnou informační linku sčítání a oficiální
internetové adresy sčítání.
Sčítání osob se provede poskytnutím údajů jejich zápisem do sčítacího formuláře povinnou osobou. Tou je
každá plně svéprávná fyzická osoba podléhající sčítání.
Za fyzickou osobu, která není plně svéprávná, poskytne
údaje její zákonný zástupce nebo opatrovník, případně
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jiná osoba oprávněná za ni jednat podle občanského
zákoníku. Sčítání lidu, domů a bytů se provádí vyplněním
sčítacího formuláře pro domácnost. Údaje o domu a bytu
poskytne jeho uživatel, v případě neobydleného bytu vlastník domu nebo správce.
Povinná osoba poskytne údaje jejich zápisem do sčítacího formuláře buď v elektronické podobě při online sčítání
od 27. března 2021 do 9. dubna 2021, nebo následně
při terénním došetření.
Terénní došetření provádějí v jednotlivých sčítacích obvodech sčítací komisaři jmenovaní podle zákona. Sčítací
komisař se při výkonu své funkce prokazuje průkazem
sčítacího komisaře, případně na požádání povinné osoby
též svým občanským průkazem nebo cestovním dokladem.
Při terénním došetření sčítací komisař předá členu
domácnosti, osobě žijící mimo domácnost, popřípadě
vlastníku zařízení, které netvoří samostatný sčítací obvod,
sčítací formulář v listinné podobě v předem oznámeném
termínu nejpozději do 26. dubna 2021. Úřad je podle
zákona oprávněn lhůtu prodloužit.
Člen domácnosti, osoba žijící mimo domácnost nebo
vlastník zařízení, které netvoří samostatný sčítací obvod,
odevzdá vyplněný sčítací formulář v odpovědní obálce
na poště nebo jej vhozením do poštovní schránky odešle
zdarma na adresu P. O. Boxu sčítání, nebo jej doručí
na kontaktní místo sčítání, nejpozději do 11. května 2021.
Úřad je podle zákona oprávněn lhůtu prodloužit.
Údaje zjištěné při sčítání jsou chráněny zákonem,
nařízením o evropské statistice, GDPR a dalšími právními
předpisy. Tyto údaje nesmějí být použity pro jiné než statistické účely. Sčítací komisaři, stejně jako všechny osoby,
které se v souvislosti se zpracováním výsledků seznámí
s individuálními nebo osobními údaji, jsou povinni o nich
zachovat mlčenlivost. Povinnost mlčenlivosti je časově
neomezená.

Český statistický úřad žádá všechny občany, aby
odpovědným vyplněním sčítacích formulářů přispěli
k úspěšnému provedení sčítání.

Ing. Marek Rojíček, Ph.D.
předseda Českého statistického úřadu
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PLOVÁRNA MANĚTÍN – SEZÓNA 2021 SE BLÍŽÍ – VIRU NAVZDORY!
Tomislav Štika
Blíží se jaro a na Plovárně Manětín se opět připravuje
nová kulturní sezóna pro veřejnost.
I přes současná opatření spojená s koronavirem jako
přípravný tým věříme, že i letos bude Plovárna v Manětíně naplněna hudbou, divadlem, tancem a samozřejmě koupáním. Sítě jsou již několik měsíců rozhozené a nyní se pilně ladí program, který by návštěvníkům
Plovárny nabídl opět oblíbené místo k setkávání, odpočinku a nevšedním kulturním zážitkům.
Jako organizátoři respektujeme aktuální situaci a tak
máme v záloze různé varianty provozu jako např. výdejní okénko, plovoucí bar atp., samozřejmě za dodržení
všech i v budoucnu platných nařízení. Překvapením
sezóny jsou kromě jiného také nové modely plovárenských triček, ze kterých si určitě vybere každý.
Plánujeme zrealizovat další ročník Illusion Baroque
a oživit tak další sochy ve veřejném prostoru malebného Manětína. Začátek sezóny bude tradičně patřit dětem a v sobotu 5. června chceme společně na
Plovárně oslavit Mezinárodní den dětí. Letos se náš
tým, kromě realizace celé řady letních koncertů a akcí
pro děti i dospělé, rozhodl pustit do úpravy části objektu – pravého křídla. Uvidíme, zda se nám podaří
tento nápad uskutečnit, aby šel prostor využít jak pro
kryté pódium, tak pro kryté posezení. Probíhají jednání s panem starostou o přivedení vody do objektu
a také podnikáme kroky vedoucí k případné celkové
rekonstrukci objektu, a to vše ve spolupráci s Městem
Manětín. O tom ale zase až příště.
Pro ilustraci a pro ty, kteří nezaznamenali, co se na
Plovárně dělo v loňském roce, zde uvádíme krátký výčet aktivit: na jaře 2020 jsme opravili propadlou podlahu v hlavní části plovárny, rozšířili jsme prostor pro
venkovní sezení, vytvořili provizorní venkovní pódium,
instalovali novou větší trampolínu a průběžně odstra-

ňovali vandalismem způsobované škody. Zorganizovali
jsme 13 koncertů, 11 dětských představení, 3 venkovní
filmová představení ve spolupráci s Kinem Sokol.
Okruh dobrovolníků, kteří zajišťují provoz plovárny,
se každým rokem zvětšuje, a tím se zvyšuje šance
na záchranu historického objektu, což je také jedním
z našich cílů. Vše provádíme ve svém volném čase
a bez nároku na honorář. Veškerý výdělek z dobrovolného vstupného (toto pravidlo bychom rádi udrželi
i do budoucna) i z provozu občerstvení byl použit na
kulturní program a úpravy objektu.
Dosavadní pozitivní reakce návštěvníků Plovárny z blízka i z daleka nám dodává sílu. Teď nám i sobě držte
pěsti, ať máme všichni dobré podmínky k tomu se
nerušeně a ve zdraví opět na plovárně v Manětíně
setkávat!
Budeme se na vás zase těšit na palubě Plovárny Manětín.
Roman Žebro Pekař, Tomislav Štika, Jakub Chaloupka,
Marie Hrečínová Prodanová, Šimon Vojíř a další.

MUZEUM A GALERIE SEVERNÍHO PLZEŇSKA V MARIÁNSKÉ TÝNICI
Zaměstnanci Muzea a galerie severního Plzeňska v Mariánské Týnici připravili pro širokou
veřejnost na rok 2021 bohatý program, který je zveřejněn na www.marianskatynice.cz.
Je ovšem zřejmé, že i v letošním roce bude nutné sledovat aktuální situaci na našem
webu a FB.
Těšíme se na setkání s Vámi. info@marianskatynice.cz, tel. 373 396 410.
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MANĚTÍN ČOV A KANALIZACE
Petr Severa
V únoru byla dokončena stoka F včetně odboček.
Proběhlo propojení čerpacích stanic se stokami
a průběžně se provádí kamerové zkoušky jednotlivých stok. Dále probíhá osazování technologií na
ČOV a čerpacích stanicích. Na konci února bylo
provedeno složité propojení stoky a čerpací stanice
u č. p. 7 pod Manětínským potokem.
Jakmile to dovolí počasí a budou spuštěny obalovny asfaltových směsí, bude zahájena oprava
asfaltových povrchů na objízdné trase (koupaliště
– stavebniny). V průběhu těchto prací budou na
komunikaci lokální uzavírky. Objízdná trasa bude
využívána při uzavírce komunikace od č. p. 248
(služebna PČR) směrem k Rubišparku. V uvedené
lokalitě bude spolu s novou splaškovou kanalizací
rekonstruována stávající jednotná kanalizace a vodovodní řad. Omezení nás ještě čeká při osazování
odlehčovacích komor ve sjezdech k Zámku Manětín.
Stavba ČOV a kanalizace se pomalu blíží k dokončení a předpokládáme, že v červnu 2021 dojde k předání stavby. Děkujeme všem, kterých se stavba
dotýká za shovívavost a trpělivost.
Informace k připojení:
Předpokládáme, že stavba ČOV a kanalizační stoky
budou uvedeny do zkušebního provozu na konci
srpna nebo v září 2021. 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 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
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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). 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.
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.
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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 březnu: Josef Karásek (75 let)
Újezd, Marie Vošická (70 let) Stvolny, Zdeňka Jesslová (89 let) Újezd, Rudolf Pták (82 let) Manětín,
Marie Poppová (81 let) Manětín, Jana Kubů (70 let)
Manětín a Jiří Hrubec (70 let) Manětín.

ZREKONSTRUOVANÝ BYT V DOMĚ S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU
Č.P. 221 V MANĚTÍNĚ
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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
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Z KULTURY, OBCHODU, SPORTU A DALŠÍ INFORMACE
Velikonoční kapr
Výlov rybníka v Lipí se připravuje
na sobotu dne 3. dubna 2021 od
9.00 hodin.

Kde spoje „na zavolání“ objednávat?
Telefonní číslo: 378 035 477 (info linka IDPK), Webová
stránka: https://www.idpk.cz/cz/spoje-na-zavolani/

Bližší informace k očkování proti COVID-19 v očkovacím centru v kulturním domě v Manětíně na telefonních
linkách uvedených v plakátu na str. 9.
Provoz centra – každý čtvrtek od 8.00 do 15.00 hod,
případně podle počtu rezervací. Zájemci o očkování
musí být zaregistrováni v CRS (viz str. 12) a mít rezervovaný termín – datum i čas.
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) – foto str. 8,
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.
POVED s.r.o. Plzeň
Vzhledem k vládním opatřením přechází veřejná linková
doprava od 7. března 2021 do prázdninového režimu.
Datum ukončení prázdninového režimu bude souviset
se spuštěním běžné výuky na základních školách, a to
alespoň pro jeden ročník.
Informace jsou k nalezení zde: https://www.idpk.cz/cz/
nova-opatreni-vlady-k-cestovani-verejnou-dopravou/
Seznam změn na běžných jízdních řádech k 7. březnu
2021 naleznete zde: https://www.idpk.cz/cz/zmeny-jizdnich-radu-bus-od-7-3-2021/
Od 31. ledna 2021 byly spuštěny spoje „na zavolání“.
Jelikož se tento koncept týká Vaší obce, zasíláme informace ke spuštění a prosíme o informování občanů.
Spoj na zavolání je takový spoj, kdy celý spoj, jeho část,
nebo jen některá ze zastávek je v režimu na zavolání.
V jízdním řádu cestující danou zastávku či spoj pozná
podle symbolu telefonu u dané zastávky či spoje. Je-li v určitý čas označen příjezd do zastávky telefonem
a cestující chce do spoje nastoupit, je nutné tento spoj
v uvedené zastávce objednat, jinak do zastávky nepřijede. V případě výstupu v dané zastávce není nutné spoj
objednávat. Do režimu na zavolání byly vloženy spoje
nebo zastávky, ve kterých byla podle dat od dopravce
nepravidelná vytíženost.
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Výkup kožek proběhne v Manětíně u městského úřadu
v sobotu 6. 3. 2021 a 3. 4. 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 – u pošty 9. 3. 2021 v 16.30 hod,
8. 4. 2021 ve 13.00 hod a 23. 6. 2021 ve 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
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
• 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

MANĚTÍNSKÝ ZPRAVODAJ
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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.
Další pobočky, ve kterých náš tým najdete:
Třemošná, Plasy, Horní Bříza, Město Touškov,
Plzeň-Bory
Nabídka našich služeb:
• Životní a úrazové pojištění pro dospělé i děti
• Pojištění motorových vozidel –
povinné i havarijní
• Pojištění majetku a odpovědnosti,
cestovní pojištění
• Stavební spoření
(Raiffeisen, Česká spořitelna)
• Penzijní spoření
• Hypotéky až u 5 bank
• Investice (fondy, Partner Invest)

Sociální práce a poradenství
v sociálních problémech nebo situacích a pomoc při
jejich řešení.
Kontakt: Městský úřad Manětín, Manětín č. p. 89,
331 62 Manětín, kancelář č. 2 v přízemí,
Hana Burdová, tel.: 373 392 258
e-mail: hburdova@manetin.cz
Registr poskytovatelů sociálních služeb – všechny sociální služby poskytující odborné sociální poradenství:
http://iregistr.mpsv.cz

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

Pečovatelská služba – středisko Manětín:
Mgr. Eva Sevelková, koordinátorka
Tel: 774 483 706, email: ps5@pecovatelskasluzba.cz
http://www.pecovatelskasluzba.cz/

UPOZORNĚNÍ
Sběrný dvůr Nečtiny upozorňuje, že odpad do sběrného dvora je možné bezplatně uložit pouze řádně
vytříděný a v omezeném množství.

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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se mohou k očkování
registrovat osoby starší 70 let věku.
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