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MATEŘSKÁ ŠKOLA PASTELKA MANĚTÍN
Marie Křemenáková, ředitelka Mš Manětín
Dnešní doba je tak nějak podivně
uspěchaná, a najednou je tady opět
adventní čas… Pro děti v Mateřské
škole v Manětíně je toto předvánoční
období spojené hlavně s těšením se
na ozdobený stromeček a na dárky,
které pod ním budou. A to je dobře,
protože výhodou dětského věku je
bezstarostnost a úplně jiné vnímání
chodu času a událostí v našem dospěláckém světě.

Jsme velice rádi, že nás od počátku nového školního
roku nepostihlo to, co se stalo v jarních měsících –
uzavření mateřské školy. A tak můžeme cvičit, kreslit si
a malovat, zpívat (aniž bychom se báli), učit se novým
věcem a především si hrát bez větších omezení. Je jen
škoda, že některé akce, na které jsme do školky zvali
i rodiče, musíme nyní zvládat bez nich. Věříme ale, že
V září se nám v mateřské škole PASTELKA sešlo celkem 41 žáčků ze spádových, ale i vzdálenějších obcí.
I přes nejrůznější vládní a ministerská usnesení a nařízení, která souvisí s celosvětovou pandemií Covid-19,
se v naší MŠ snažíme plnit Školní vzdělávací program
a naplánované projekty a akce školy. Hlavně však
usilujeme o to, aby bylo dětem ve školce dobře, aby
prožívaly radostné chvíle, a co nejméně vnímaly tlak
dnešní nelehké doby. Spokojené úsměvy a rozzářené
oči děvčátek a chlapců jsou tím nejdůležitějším cílem
našeho pedagogického a výchovného snažení.

se situace kolem virové pandemie brzy uklidní a vylepší tak, abychom mohli s dětmi podnikat i aktivity, které
jsou nám zatím zapovězeny. Mikulášskou a vánoční
nadílku si ale ujít nenecháme, pořádně si zařádíme,
zatančíme, a děti se budou určitě radovat nejen z dárků, ale i ze společného dovádění s kamarády.

Všem občanům Manětína i okolních obcí přejí žáčci
a zaměstnanci Mateřské školy Pastelka Manětín příjemné a klidné prožívání adventního času, šťastné
a veselé Vánoce, a do nového roku 2021 hlavně pevné
a stálé ZDRAVÍ!

VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ,
Josef Gilbert Matuška, starosta města
je před námi poslední měsíc tohoto roku, období adventu a vánoční svátky. Přeji Vám, abyste jej prožili se svými nejbližšími v radosti, míru a spokojenosti. Zároveň
nezapomínejme na ty, kteří jsou sami a opuštění nebo
prožívají nějaké trápení! Mějme i pro tyto lidi otevřené
srdce a dobré slovo.
Dnes bych se s Vámi chtěl podělit o následující:
Výstavba nové kanalizace a ČOV v Manětíně
Máme za sebou více než 2 třetiny výstavby z celkových
24 měsíců. Pro nás i pro budoucnost našeho města
a jeho rozvoj je to velmi důležitá stavba.
V posledních týdnech probíhaly práce na uvedení komunikací do původního stavu. Byly dokončeny povrchy
– kostky a asfalty v hlavní silnici od křižovatky směrem
k mostu. Dokončují se povrchy na komunikaci směrem
na Brdo. Zároveň byly uvedeny do původního stavu
některé místní komunikace a na některých se ještě
pracuje. Byla ukončena uzavírka.
Silnice ve směru od policejní stanice na Nečtiny bude
opravena provizorně, protože v tomto úseku budou
práce pokračovat i v příštím roce. Ve spolupráci s vlastníkem vodovodu, kterým je Vodárenská a kanalizační
a.s., se rýsuje možnost výměny vodovodu od policejní
stanice směrem na Nečtiny. Současně bude muset
pravděpodobně proběhnout i výměna naší stávající
jednotné a budoucí dešťové kanalizace v tomto úseku. Pevně věřím, že se tento záměr podaří zrealizovat.
Vodovod i stávající kanalizace jsou ve velmi špatném
stavu. V tomto úseku by mělo být následně uloženo
veškeré elektrické vedení do země.
Podle počasí a kapacit by měla probíhat obnova povrchů na místních komunikacích.
V tuto chvíli pokračují práce na stokách a práce probíhají také na čistírně odpadních vod. V listopadu byly
uloženy jednotlivé čerpací stanice. Zbývá osadit poslední z nich. Dále dosud nebyly osazeny odlehčovací
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1. adventní neděle 2020 v Manětíně
komory (dvě budou v prostoru škarp a jedna v areálu
školky). Osazení je plánováno na příští rok.
Chci Vám všem opět poděkovat za trpělivost. Snad už
to nejhorší ze stavby máme za sebou. Pohybujeme se
ale stále na staveništi. Proto je třeba se pohybovat po
městě se zvýšenou opatrností.
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Dotace – žádosti o dotace z Plzeňského kraje
Z programu obnova historického stavebního fondu
v památkových rezervacích a zónách jsme obdrželi
na účet dotaci 120.000 Kč na výměnu střešní krytiny
čp. 96 v Manětíně. Práce probíhají a budou dokončeny
tento měsíc.
Z programu významné investice do sportovišť Plzeňského kraje 2020 bylo schváleno 1.600.000 Kč na vybudování nové běžecké dráhy v Manětíně. Práce byly
dokončeny.
Z programu podpora pro obce, které mají uzavřenu
smlouvu s registrovaným poskytovatelem sociálních služeb na zajišťování pečovatelské služby na území Plzeňského kraje v roce 2020 schválena dotace 132.359 Kč
na náklady na pečovatelskou službu. Byla podepsána
smlouva o dotaci a peníze přišly na účet města.
Rozsvícení vánočního stromu v Manětíně
O první neděli adventní proběhlo rozsvícení vánočního
stromu v Manětíně na náměstí. Děkujeme skupině ČEZ,
která tuto naši akci finančně podporuje.
Rozpočet města na rok 2021
Na úřední desce byl zveřejněn návrh rozpočtu města Manětína na rok 2021. Rozpočet je připraven jako
schodkový. Příjmy rozpočtu jsou 58.813.000 Kč a výdaje 86.869.000 Kč. Splátky úvěrů jsou 2.544.000 Kč.
Schodek 30.600.000 Kč je hrazen z úvěru od Komerční
banky a.s. na kanalizaci.
Tříkrálová sbírka 2021
V prvních dnech nového roku se bude již tradičně konat
Tříkrálová sbírka na Manětínsku. Srdečně zvu všechny,
kdo se chtějí podílet na organizaci a přípravě, aby se
přihlásili.
Ples Města Manětín 2021
Velice nás to mrzí, ale rozhodli jsme se, že Město Manětín nebude pořádat tradiční ples města. Pevně věřím,
že si vše vynahradíme v příští plesové sezoně.

Příští zasedání zastupitelstva se bude konat s největší
pravděpodobností 27. ledna 2021.
Nabídka knih na Městském úřadě v Manětíně
(vhodný vánoční dárek?)

F. Wonka, Poutník svatojánský
(100 Kč)
M. Matušková, Manětín – průvodce městem a zámkem
(50 Kč)
F. Wonka, Doba zkoušek a naděje
(415 Kč)
J. Urban, P. Josef Hynek – životní osudy dvojnásobného
vězně komunismu
(50 Kč)
J. Dyk, Popis politického okresu Kralovického
(185 Kč)
V. Kočka, Dějiny politického okresu Kralovického
(670 Kč)
Borecký, Lupínek – Květena Žluticka
(100 Kč)
Z. Kučera, Historický atlas mikroregionu Dolní Střela
(150 Kč)
B. Balcar, Z Chebu do Manětína – konec války pro Trident, Osvobození 1945
(75 Kč)
D. Foud, K. Foud, I. Rollinger, Po stopách osvobození,
Svoboda nebyla zadarmo
(600 Kč)

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 prosinci: Božena Mikešová (75 let)
Manětín, Stanislav Čižinský (80 let) Vysočany, Vlasta
Prostředníková (84 let) Mezí, Jan Pešík (75 let) Manětín,
Josef Čejka a Marie Čejková (70 let) Stvolny, Jiří Trinner
(83 let) Manětín, Karel Čipera (70 let) Brdo, Eva Outolná
(83 let) Manětín.
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SENIORSKÁ OBÁLKA A ELEKTRONICKÝ ČASOPIS POVZBUZENÍ
Věra Janouškovcová, místostarostka města
Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych vás touto cestou informovala o tzv.
„Seniorské obálce“. Je to tiskopis, který obsahuje
informace o zdravotním stavu daného člověka a napomáhá rychlejšímu a efektivnějšímu zásahu zdravotní
záchranné služby v případě potřeby. Tento tiskopis
– tzv. Seniorská obálka obsahuje následující údaje:
jméno a příjmení, datum narození, zdravotní pojišťovnu, alergie a nemoci , užívané léky a jejich dávkování,
kontakty na blízké osoby.

Součástí tiskopisu jsou také kontakty na ošetřujícího lékaře, zdrav. záchrannou službu, pečovatelskou
službu, policii, hasiče, obec. Uvedené údaje budou
v případě potřeby sloužit v situaci tísně a ohrožení
zdraví nebo života daného člověka. Může se stát,
že záchrannou službu nemocnému přivolá soused
nebo jiná osoba, která neví nic o zdravotním stavu
nemocného, o lécích, které užívá ani nezná kontakty
na rodinné příslušníky nebo blízké osoby. Z tohoto
důvodu je seniorská karta tak důležitá. Měla by tedy
Projekt: Implementace politiky stárnutí
na krajskou úroveň
CZ.03.2.2.63/0.0./0.0./15_017/0006207
Copyright © ZZS JMK, 2018

Projekt Implementace
politiky stárnutí na krajskou úroveň
CZ.03.2.2.63/0.0./0.0./ /15_017/0006207 MPSV

Udělena celorepubliková záštita:

Údaje slouží k informaci v situaci tísně
a ohrožení zdraví nebo života
VYPLŇTE TISKACÍM PÍSMEM

za oblast sociálních věcí
Dipl.-Pol. Jana Maláčová, MSc.
ministryně práce a sociálních věcí

I.C.E. KARTA

SENIORSKÁ OBÁLKA
P R AV I D L A P R O V Y P L N Ě N Í

ČERVENĚ
údaje
důležité
k vyplnění

ŽLUTĚ
doporučené
údaje

ZELENĚ
údaje méně
závažné

ICE kartu
můžete označit
piktogramy

copyright © 2019

za oblast zdravotnictví
Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch,
MHA ministr zdravotnictví

ZDravotní
pojIšťovna

jméno a příjmení, tItul

Dat. naroZení
nebo r.Č.

alergIe

Několik doporučení závěrem:
• Kontakt na praktického lékaře napomůže
při zjištění dalších informací.
• S vyplněním karty Vám mohou pomoci
Vaši blízcí nebo praktický lékař.
• V případě, že jste byli v poslední době hospitalizováni,
vložte do obálky i poslední propouštěcí zprávu.
• Je zde uvedeno mnoho zdravotních údajů, které
pomohou záchranářům rozhodnout o tíži Vašeho
aktuálního stavu a optimální terapii na místě
nebo nutnosti transportu do zdravotnického zařízení.
• Svým podpisem stvrzujete, že údaje jsou pravdivé
a že je mohou záchranné složky využít v případě
situace tísně, ohrožení zdraví nebo života.
• Neotvírejte však své dveře bez zábran každému!
• Využívejte „bezpečnostní řetízek“ a „kukátko“
na dveřích.
• Osvědčuje se mít v domě také „hlásiče kouře“.

Semafor: Důležitost kolonek k vyplnění
se řídí barvami.
Údaje: Záleží však jen na Vás,
jaké kolonky v tiskopisu vyplníte!
Umístění: Viditelné místo v bytě.
Zvenku na dveře lednice magnetkou či
na vchodové dveře ze strany bytu. Jsou
to první dveře, jimiž složky záchranného
systému prochází.
Aktuálnost: Prosíme, udržujte
údaje aktuální! Vyměňte obálku
vždy při změnách léků, kontaktů,
po hospitalizaci.
Datum narození: Je na Vás, zda vyplníte
zdravotní pojišťovnu nebo rodné číslo,
tyto údaje je zdravotnická záchranná
služba schopna zjistit z Vašich dokladů.
Alergie: Velmi významná kolonka,
zvláště alergie na léky, pyl atd.
Nemoci: Pro záchranáře je důležité vědět,
jaké máte současné nemoci a zda jste
nemoc prodělali před rokem nebo před
20 lety.
Léky: Uvádějte název opsaný z krabičky,
včetně množství (například 80 mg),
dále dávku (například 1 tableta)
a pak dávkování (například 1-0-1).
Kontakty: Osoby blízké = rodinní
příslušníci, sousedé či přátelé,
je to zcela na Vás.
Telefon pomůže v případě zajištění péče
o pečujícího nebo o domácího mazlíčka.

Datum vyplnění

nemocI

oD kDy ?

léky – náZev

Dávka

Dávkování

Kolektiv autorů
K využití: občan/ka, bydlící v domácím prostředí sám/a;
senior, včetně toho, který využívá terénní sociální služby;
osoba se zdravotním postižením a kdokoliv další,
kdo považuje tuto podporu pro sebe za podstatnou.
Život je dar, a kéž jej můžeme smysluplně prožít
a je-li to možné, ve zdraví.

kontakty na blíZké oSoby
pořaDí jméno a příjmení

měSto

vZtah

telefon

1
2
3
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https://www.facebook.com/seniorivkrajich/

Formulář ICE karta je ke stažení
www.mpsv.cz
www.mzcr.cz
a na webových stránkách krajů

Vážení čtenáři,
dá se říct, že začal pravý podzim, který přináší nejen listí ze stromů, ale také nové vydání týdeníku Povzbuzení. Zamíříme do Olomouckého kraje. Možná si
někdo představí rovinatou zem, ale není to jen rovinatá Haná se soutokem řek Bečvy a Moravy, jsou to i krásné hory Jeseníky s pěkným lázeňským městem.
Kolem sebe vidíme, co vše se na zahradách urodilo, a tak se pojďme podívat, co budeme sklízet v dnešním čísle.
V Krajáncích zavítáme, jak jsme už řekli, do Olomouckého kraje. V receptu přineseme inspiraci na „chlapské“ jídlo a pití. V rubrice Senioři si povíme,
jak na prevenci imobilizačního systému, a v rubrice Mezigenerační si vyslechneme zajímavý rozhovor o adventu, který právě začal. Jistěže nebude
chybět rubrika Pomoc a možná, stejně jako my, si rádi přečtete Ohlasy, které se k nám dostávají z celé České republiky. Přibližně na území střední Moravy
se rozkládá území Hané, kde se můžeme setkat s hanáckou nářeční skupinou.
A abyste nám rozuměli, přikládáme v úvodu malý slovníček1: Babka – porodní bába; bleška – knoflík bez ouška; blim – blín; bombik – lesklý, kovový
knoflík kulatý; brablenec – mravenec; ceró – dcerou, cezánek – cedník; čečuvka – čočka; drážka – družička; géde natahovat – do pláče míti, plakati; gromlováni – hubování, stýskání si do něčeho; gróža – kruh; hosi vino – voda; hotař – polní hlídač.
Zveme vás tedy do té našé Hané.

jméno a kontakt na
praktIckého lékaře

Souhlasím s využitím těchto údajů
pro potřeby IZS při mém ošetření.

podpis

www.seniorivkrajich.mpsv.cz

Údaje slouží k informaci v situaci tísně a ohrožení zdraví nebo života.

1) Zdroj: https://hanackypesnicke.wordpress.com/slovnicek/

Údaje slouží k informaci v situaci tísně a ohrožení zdraví nebo života.

Víte, že v Olomouckém kraji:
•
•
•
•

je nejvyšší moravské pohoří Praděd (1491 m n.m.), který leží na pomezí Olomouckého a Moravskoslezského kraje?
leží naše nejhlubší propast? Je jí Hranická propast (zatím zjištěná
hloubka – 404 m).
je nejníže položené místo u Kojetína (190 m nad mořem)?
je pět okresů, 31 měst a 399 obcí?

•
•
•

žije přes 632 tisíc obyvatel a krajským městem je Olomouc
(přes 100 tisíc obyvatel)?
je 38% orné půdy z celkové plochy přes 5000 km2
(tj. 6,7 % z celkové rozlohy ČR)?
je vyznačeno přes 2 700 km cyklistických tras?
155 Záchranná služba
150 Hasiči

Týdeník Povzbuzení vychází pro všechny generace, zejména pro seniory, v době nařízených opatření v souvislosti s výskytem koronaviru v České republice. Ti z vás, kteří již dali souhlas s použitím e-mailové adresy, získáte do svého emailu vždy v pondělí, elektronickou publikaci. Budeme se snažit o distribuci
všemi dostupnými kanály. Jak si týdeník objednat a další aktuální informace se dozvíte na závěrečné stránce.
Archiv jarních čísel: https://www.seniorskapolitikajmk.cz/77-myslime-na-vas-v-teto-obtizne-dobe.html
30. listopadu 2020 • pondělí • Povzbuzení 11
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158 Policie ČR
156 Městská policie

www.plzensky-kraj.cz

112 Integrovaný záchranný systém
Údaje slouží k informaci v situaci tísně a ohrožení zdraví nebo života.
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sloužit hlavně pro potřeby přivolané záchranné služby
a doporučuje se, aby byla obálka s vyplněným tiskopisem umístěna na vnitřní straně vchodových dveří
bytu nebo připevněna na lednici. Na těchto místech ji
budou záchranáři hledat. Tiskopis není určen jen pro
seniory, ale také pro ostatní členy domácnosti, kteří
mají zdravotní problémy a užívají léky.
V současné době připravujeme ve spolupráci s krajskou koordinátorkou projektu Implementace politiky
stárnutí na krajskou úroveň Mgr. Kadlčíkovou Seniorskou obálku pro občany Města Manětín, kde budou
uvedeny konkrétní kontakty. Bude k dispozici na internetových stránkách města, v případě zájmu Vám ji
rádi vytiskneme na městském úřadu, příp. se obraťte
na pečovatelskou službu.
Týdeník „Povzbuzení“. V této nelehké „koronavirové
době“, kdy jsou senioři a jejich opatrovníci doslova
uvězněni doma nebo v pečovatelských domech,

nabízí Ministerstvo práce a sociálních věcí časopis
Povzbuzení. V něm nejen senioři, ale i jejich přátelé
a rodinní příslušníci najdou spoustu zajímavostí, tipů,
rad, aktivit, receptů, apod. Časopis je pro všechny
zdarma, vychází pouze v elektronické podobě a cílem je pomoci překonat tuto těžkou dobu. Týdeník
Povzbuzení máte možnost dostávat každé pondělí po
dobu příštích měsíců do vaší emailové pošty. Zájemci
z řad seniorů nebo jejich rodinných příslušníků, kteří
mají možnost přijmout časopis emailovou poštou, si
ho mohou zdarma objednat na této adrese:
irena.kadlcikova@mpsv.cz.
Na MěÚ v Manětíně bude vždy jeden výtisk časopisu
k dispozici na nástěnce v chodbě MěÚ. Pokud by
o něj měl někdo zájem v tištěné podobě, rádi Vám
jej vytiskneme v kanceláři č. 2 MěÚ, bude k dispozici
také u pečovatelské služby.

MĚSTSKÁ KNIHOVNA MANĚTÍN
Alena Fišerová
Milí čtenáři, v tuto chvíli nevíme, jaká bude v prosinci situace, ale musíme se i nadále řídit aktuálním
nařízením vlády. Dle situace budeme fungovat buď
v režimu: OTEVŘENO (dle nejaktuálnějších informací od 4. 12. 2020 otevíráme) nebo budeme mít
„VÝDEJOVÉ OKÉNKO“ – obojí: PONDĚLÍ, STŘEDA
a PÁTEK (10.00–14.00). Na webových stránkách
knihovny a na plakátku bude vždy aktuální informace.
Výdejové okénko funguje tak, že: Po dobu uzavření
knihovny máte možnost si knihy předem objednat
(e-mailem, nebo telefonicky) a vyzvednout si je, za
dodržení všech hygienických opatření, přes „výdejové
okénko“.
Toto platí i pro knihy zakoupené přes e-shop „kniha
z knihovny“.
Moc se těšíme, až Vám budeme moci všechny naše
služby poskytnout opět přímo v knihovně a pořádat
pro Vás zajímavé akce. Jednou z nich je i plánovaná
akce související s projektem Bookstart – S knížkou
do života. Je určena pro děti 3–6 let a jejich rodiče.
Z 10 míst jsou volná ještě 3 místa. Startovací dárkový
balíček bude předáván při první schůzce na začátku
roku 2021 a je moc pěkný. Během roku budou pořádány minimálně 4 společné akce a tak doufám, že
bude situace v roce 2021 o mnoho lepší než letos…
Čtenáře, kteří mají uveden v knihovně e-mail nebo

2020

telefon jsme již informovali, ale pro ostatní čtenáře
ještě oznamujeme: Všechny výpůjčky budou čte-
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nářům automaticky prodlouženy do doby, než bude
možné knihovnu opět otevřít. Žádné pokuty z prodlení účtovány rozhodně nebudou.
Vy se i v době uzavření můžete těšit na nové knihy,
které pro Vás připravujeme. Například:
pro dospělé:
Milan Ohnisko – Whothefuckis David Koller?
Anne Jacobs – Kavárna U Anděla. Osudová léta
František Niedl – Cesty rytířů
Táňa Keleová-Vasilková – Rodinné klubko
pro děti:
Darcey Bussell – Malá baletka. Rosa a labutí princezna
Michaela Fišarová – V bříšku
Věra Hudáčková Barochová – Terezka a ušáček
Michaela Fišarová – Jana: Povodeň
Další novinky najdete v našem on-line katalogu:
https://katalog.manetin.cz/
Upozornění: Knihovna v této době vyřazuje knihy
ze svého fondu. Tyto knihy budou za symbolickou

cenu 2 Kč/ks k dispozici v knihovně v prosinci 2020
a v lednu 2021. Můžete si přijít vybrat.
Od 22. 12. bude knihovna do konce roku 2020 zavřená.
Chtěla bych moc poděkovat městu Manětín za podporu knihovny v roce 2020 (pro čtenáře je tu od října
2020 opět několik novinek, které jistě zpříjemní pobyt
v knihovně – např. volná WIFI atd.). Těším se, až je
budete moci plně využít. Vedení města jedná také
o rekonstrukci budovy knihovny v letech budoucích,
za což městu velice děkuji a věřím, že se nám to
podaří i přes těžkosti této doby.
Přejeme všem našim čtenářům (i těm budoucím )
klidné a příjemné Vánoce v kruhu svých blízkých
a spoustu krásných chvil strávených s knihou. Přeji
mnoho sil, zdraví a hlavně optimismu. Krásné svátky
všem!
Další informace o knihovně a aktuality najdete na
adrese: https://manetin.knihovna.cz/

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST MANĚTÍN
Zuzana Lášková
Vánoční zamyšlení
Jedna z mých nejoblíbenějších vánočních koled je Tichá noc. Její půvabná melodie dokáže člověka zklidnit
i v tom největším úklidovém a nákupovém stresu. Ale
co je podle mě na ní nejhezčí je její poslední sloka.
Tichá noc, svatá noc, stín a mráz vůkol nás,
v hloubi srdce však Gloria zní,
dík, že hříšník se s důvěrou smí u svaté rodiny hřát,
u svaté rodiny hřát.
I hříšník se smí s důvěrou hřát u krbu svaté rodiny...
I hříšník, srab, lhář, chytrák, ňouma, tlustý i hubený,
chytrý i hloupý... úplně všichni bez jakýchkoliv výjimek jsou přizváni do téhle rodinky a nebýt sami.
Všichni jsou vítáni. Ať už za celý rok udělám cokoliv,

ať jsem pyšná na to, co jsem udělala, nebo se za něco
stydím, ať jsem obklopena přáteli nebo žiji sama, ať
jsem hezká nebo ošklivá, absolutně bez jakýchkoliv
podmínek můžu každé Vánoce přijít do společenství
Marie a Josefa a radovat se s nimi z nového života,
který drží v náručí a sdílí ho se mnou. Ten pocit, že
někam patřím, že mě má někdo rád, že je tu naděje na
nový život i pro mě, že všechno, co se mi tenhle rok
nepovedlo můžu zkusit znovu a že to nejdůležitější
na světě jsou vztahy, mi vždycky připomene tahle
poslední sloka Tiché noci.
Tohle jsou pro mě Vánoce. Tohle je pro mě ta pravá
vánoční radost. Naděje.

Petr Dombek, Omi
Informace a přání
Milí přátelé,
žijeme teď v době, ve které se dá jen stěží plánovat. Proto Vás tedy zatím nemůžeme se stoprocentní jistotou informovat o plánovaných akcích.
Stále ještě nevíme, jak bude vypadat situace kolem
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Vánoc. Proto sledujte, prosíme, webové stránky
www.omifarnostizapad.cz, na kterých všechny aktuality zveřejňujeme. Zvláště pro děti jsme připravili
adventní výzvy, které najdete na zmíněných webových stránkách. Splněné výzvy publikujeme na facebookovém profilu „OMI farnosti-západ“.
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Přeji Vám za celou komunitu misionářů oblátů krásné
prožití Vánoc a s tím spojenou Boží blízkost, která
překonává každou vzdálenost. Ať společně v novém

roce objevujeme způsoby, jak nacházet společné
cesty pro projekty naděje a solidarity, které jsou dnes
velmi potřebné.

VÁŽENÍ A MILÍ PŘÍZNIVCI RABŠTEJNSKÝCH JESLIČEK,
Klára Vaňáková
v letošním roce se, již čtvrtým rokem, budete moci
setkat s betlémem v kostele Sedmibolestné Panny
Marie, který pro vás s takovou radostí stavíme. Ve
vyzdobeném kostele (stejně jako v minulých letech)
budou hrát koledy starých mistrů. Pod stromečkem
zas jistě najdou dárky od Ježíška vaše hodná dítka,
která přijdou Ježíška navštívit.
Na Nový rok, tedy 1. 1. 2021, když epidemiologická
situace dovolí, bude v kostele možné zažít alespoň
závan starých vánočních tradic, např. vyplutí loděk
z oříšků se zapálenou svíčkou po hladině v lavoru,
lití olova a zdobení perníčků.
Dodržíme všechna pravidla, aby se akce mohla konat.
Snad vás setkávání s Ježíškem uloženým v jesličkách
potěší a přinese naději v této nelehké době!

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MANĚTÍN
Pavla Cimlerová, ředitelka Zš Manětín
Vážení spoluobčané,
máme za sebou téměř celý rok 2020, který byl pro
školu, ale i pro nás všechny, mimořádně náročný.
Vzhledem ke zhoršení zdravotní situace z důvodu
koronaviru musela škola na jaře, a opakovaně i nyní
na podzim, přejít na distanční výuku. Od 30. 11. 2020
byl obnoven provoz školy, i když v omezené míře a za
dodržování zpřísněných hygienických opatření. Pro
žáky prvního stupně a pro žáky 9. ročníku je obnovena prezenční výuka, pro žáky ostatních ročníků je
nastolena rotační výuka, kdy se střídají celé třídy ve
škole v týdenních cyklech.
Děkuji žákům za pravidelnou účast na distanční výuce. Nyní na podzim v naprosté většině přistoupili
k výuce zodpovědně. Poděkování patří samozřejmě
i Vám rodičům za podporu, kterou jste Vašim dětem

2020

v tomto složitém období věnovali, a za veškerou spolupráci během distanční výuky. Přestože vyučování
mohlo alespoň v omezené formě probíhat, jsme velmi
rádi, že se nyní už mohli žáci navrátit do školních lavic
a přejeme si, aby tomu tak bylo i nadále.
Jedno složité období jsme překonali a pomalu vstupujeme do období jiného a radostnějšího. Nacházíme
se v období adventu, které nás připravuje na svátky
nejkrásnější, na svátky vánoční. Vzhledem k tomu,
co jsme si všichni letos prožili, budou letošní Vánoce
jistě pro nás všechny mnohem více ve znamení naděje a přání všeho dobrého. Přeji nám všem poklidný
předvánoční i vánoční čas, pohodu a hlavně hodně
zdraví a to nejen o Vánocích, ale i v celém dalším
roce 2021.
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MANĚTÍN ČOV A KANALIZACE
Petr Severa
Po několika měsících byla ukončena uzavírka
a výstavba stoky B v krajské komunikaci II/201 od
stvolenské křižovatky k mostu u čerpací stanice.
Povrchy na této komunikaci jsou opraveny a zastávky autobusů opět na náměstí. Dále bude opravena
komunikace směrem na Brdo. Asfaltování povrchů
probíhá i v obytné zóně Vomastka a na stoce E od
č.p. 292 – k č. p. 302. V posledních týdnech byla

dopravní situace v některých úsecích Manětína
opravdu vyhrocená a došlo i k několika stížnostem
ze strany obyvatel. Naší snahou a snahou zhotovi-
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tele bylo v co nejkratším možném termínu opravy
komunikací provést (příprava rýh pro podbalení,
sanace zásypu v ulici pod Vyšehradem, frézování
atd.). Bylo pro nás prioritou, aby vždy byl umožněn průjezd jednotkám IZS do daných lokalit, kde
zrovna práce probíhaly. Ne vždy se nám to dařilo ke spokojenosti všech. Za vzniklá omezení se
omlouváme a věříme, že otevřením hlavní silnice
a opravami ostatních úseků na území města se
opět navrátíme do stavu před zahájením stavby.
V listopadu byly také osazeny čerpací stanice u č.
p. 133, E 17 a č.p. 263 (bývalé kanceláře ZDV Manětín) a probíhají práce na několika zbývajících
stokách. V následujících týdnech bude částečně
omezen průjezd u stavebnin a u č. p. 44. Probíhají
práce i na stavbě ČOV (terénní úpravy, montáž
vzduchotechniky apod.). Byla zahájena stavba stoky B3 v komunikaci na Vyšehradě od lékařského
domu směrem k pneuservisu. V tomto úseku předpokládáme i přeložku stávající dešťové kanalizace
a v případě kolize s vodovodním řadem i přeložku
vodovodu.
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 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 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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Z KULTURY, OBCHODU, SPORTU A DALŠÍ INFORMACE
Zastávky autobusů v Manětíně
jsou od 2. prosince 2020 na původních stanovištích, tj.
u prodejny COOP a u Základní školy Manětín, zastávka
u bývalého hotelu je zrušena.

Výkup kožek proběhne v Manětíně u městského úřadu
v sobotu 2. 1. 2021 od 14.00 hodin. Králičiny 10 Kč. Výkup zajišťuje firma Růžena Kubešová, tel. 415 749 562,
723 763 418.

Městský úřad Manětín bude od 23. 12. 2020 do 31. 12.
2020 uzavřen, v pondělí 11. 1. 2021 bude uzavřena
kancelář č. 2.

Koupím v této lokalitě dům či byt.
Tel. 733 785 514

Město Manětín
pronajme byt v domě 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), nájemné ve výši 40 Kč za m2 + zálohy na
služby, pečovatelské služby. Bližší info v kanceláři
č. 2 MěÚ Manětín.
Český rybářský svaz MO Manětín
oznamuje, že vánoční prodej ryb
se bude konat ve středu 23. 12.
2020 od 10.00 hod na škarpě
v Manětíně.
Vodárenská a kanalizační a.s. Plzeň
Oznámení o změně ceny vodného od 1. 1. 2021
Stará cena vč. 10 % DPH
Voda pitná
68,45 Kč/m3
Nová cena vč. 10 % DPH
Voda pitná
71,87 Kč/m3
Otevírací doba Pošty Manětín od 1. 10. 2020:
pondělí 11.00–12.00 13.00–18.00 hod
úterý		 8.00–12.00 13.00–15.00 hod
středa
11.00–12.00 13.00–18.00 hod
čtvrtek		 8.00–12.00 13.00–15.00 hod
pátek		 8.00–12.00 13.00–15.00 hod
Kino Sokol Manětín v prosinci nepromítá.
Seznam změn jízdních řádů od 30. 8. 2020 naleznete
na www. stránkách města Manětín, jízdní řády jsou
k nalezení zde: https://www.idpk.cz/cz/jizdni-rady-od-30-8-2020-v-autobusove-doprave/
POVED s. r. o.
Plzeňský organizátor veřejné dopravy
telefon: 725 873 003, e-mail: fenclm@poved.cz
www.idpk.cz, www.facebook.com/IDPK.cz
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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
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
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
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se třídí na sběrných dvorech samostatně. Nepatří do
nich ani těžké nebo toxické kovy, jakou jsou olovo či
rtuť.
V rámci podpory třídění odpadu nabízíme možnost
zakoupení sady tašek na tříděný odpad od společnosti
EKO-KOM a.s.. V balení jsou 3 ks tašek (modrá, zelená, žlutá) na sběr papíru, skla a plastů, obsah tašky
je 40 litrů, cena jedné sady je 60 Kč. Tašky si můžete
prohlédnout i zakoupit v kanceláři č. 2 MěÚ Manětín.

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
Úterý:		
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)

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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