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VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ,
Josef Gilbert Matuška, starosta města
zdravím Vás na začátku měsíce května
a přeji Vám příjemné prožívání jarních
dnů navzdory všem okolnostem. Stále ještě prožíváme období, které jsme
předtím nezažili. Ať chceme nebo nechceme, tak tato situace nějak působí
na každého z nás.

Výstavba čistírny odpadních vod

Poděkování za pomoc
Děkuji Vám všem, kdo jste se zapojili
nebo zapojujete do jakékoli pomoci druhým v této době. Velice si toho vážím
a věřím, že i Vám to přináší radost.
Dotace – žádosti o dotace
z Plzeňského kraje
Z programu Stabilizace a obnovy venkova Plzeňského kraje 2020 na pokračování modernizace WC v budově Základní
školy v Manětíně o 500 tisíc Kč.
Z programu Obnova historického stavebního fondu
v památkových rezervacích a zónách na výměnu střešní krytiny čp. 96 v Manětíně o 150 tisíc Kč.
Z programu Vodohospodářské infrastruktury 2020
Plzeňského kraje na kanalizaci a ČOV v Manětíně
o 5 milionů Kč.
Z programu Podpora činnosti informačních center
na území Plzeňského kraje pro rok 2020 o 40 tisíc na
vybavení infocentra.
Z programu Významné investice do sportovišť Plzeňského kraje 2020 o 1,67 milionu Kč na vybudování
tartanové běžecké dráhy v Manětíně.
U všech těchto žádostí čekáme na rozhodnutí zastupitelstva Plzeňského kraje, které bude zasedat
začátkem června.
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 na náklady na pečovatelskou službu.
Kladení věnců u příležitosti výročí konce 2. světové
války – za dodržení všech potřebných opatření
V pátek 8. května 2020 se bude konat kladení věnců
a uctění obětí 2. světové války, tradičně na 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.
Příští zasedání zastupitelstva se bude konat s největší pravděpodobností 20. května 2020 v kulturním
domě v Manětíně.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA – PODĚKOVÁNÍ
Pavla Cimlerová, ředitelka Základní školy Manětín
V měsíci dubnu proběhla v Základní škole Manětín vestavba dvou kabinetů v prostorách chodby v přízemí. Za
rychlou realizaci a finanční podporu děkujeme Městu
Manětín, především panu starostovi. Dále děkujeme
panu Martinu Liškovi a jeho firmě L. L. Trade za sponzorský dar, v rámci kterého nám dodali a instalovali do
kabinetů regálové systémy a též pořídili na každé patro
nádoby na tříděný odpad.

120. VÝROČÍ NAROZENÍ PANA DĚKANA FRANTIŠKA WONKY
Pavel Suk, historik
„Měl jsem vás všechny rád“
je motto, kterým se po celý svůj život řídil děkan František Wonka, jehož 120. výročí narození si budeme
11. května připomínat.
Narodil se v roce 1900 v Úpici do českoněmeckého manželství Josefa a Viktorie
Wonkových. Po středoškolském studiu na německém
benediktinském gymnáziu
v Broumově studoval bohosloví v Římě. Kněžské svěcení přijal 13. 7. 1924 v starobylém městečku Trevi, které
leží v provincii Umbria. Právě v tomto městečku trávil Student bohosloví
budoucí děkan pravidelně
letní prázdniny. Na tuto idylickou dobu napsal též své
vzpomínky.
Z Itálie se vrátil do Úpice, aby zde sloužil nejen svoji
první bohoslužbu, ale, bohužel, i první pohřební obřady,
a to své maminky, která krátce po jeho příjezdu zemřela.
Ze severovýchodních Čech byl instalován jako kaplan
na severní Plzeňsko do Manětína, kam nastoupil v září
1925. Městečko se stalo na dalších 42 let jeho prvním
a zároveň posledním působištěm.
Po odchodu děkana Josefa Pomrhonce byl se souhlasem hraběte Jana Lažanského z Bukové jmenován
novým děkanem. Jeho instalační slavnost se konala
30. 3. 1930. Dnes může překvapit, jak své povinnosti
časově zvládal, do jeho obvodu patřila většina dnes
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přidružených obcí pod městem Manětín, dále Hvozd
nebo Křečov. Do těchto vesnic někdy chodil pěšky,
protože autobusová doprava mezi Manětínem a Plzní

S přáteli v Itálii 1924
a Manětínem a Mladoticemi byla zavedena až v polovině 20. let a četnost spojů rozhodně neodpovídala
současnému stavu. Navštěvoval též školy, kde vyučoval
náboženství. Kromě manětínské české i německé školy
to byly školy v Hrádku nebo Hvozdu.
Se svými farníky prožil též období nacistické okupace,
za které si vedl podrobné deníkové záznamy. V předmluvě k edici těchto deníků napsala mj. PhDr. Irena Bukačová: „dobu strachu, pochybností a bolesti prožíváme
s pisatelem na manětínském děkanství, v úzkém kruhu
jeho blízkých a v široké rodině farníků. K nim přibývají
i náhodní příchozí, aby společně protrpěli čas, v kterém pouze zkušenost posvátného dovolovala člověku
překročit osobní kritickou situaci. Jako homo religio-
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sus, jehož den členila
modlitba, výuka náboženství, mše, pohřby, křty a svatby,
věřil v ochranu boží
a zemských ochránců, tak, jak bývalo
obvyklé v českých
dějinách v době úzkosti a nebezpečí. Při
setkání s lidmi prožíval postupné tříbení Snímání zvonů 27. 5. 1942
lidských charakterů
v neobvyklých, existenciálně vypjatých situacích. Nálada pisatele se měnila během války, sledované s pečlivostí zpravodaje, a ani kněžská sutana jej neuchránila
od nenávisti ke krutému nepříteli. Jeho deníkové zápisy
monitorovaly hladinu kolaborace i proměny vztahu
k německému obyvatelstvu od tolerance až po nenávist
a myšlenky na pomstu. Zpočátku nechápal nacizaci svých německy mluvících oveček, vždyť jako farář
nejlépe věděl, že ″prach našich předků mísil se s prachem jejich dědů″. Jak postupně krutost války, vedené
nešťastným německým národem, rostla, prorokoval,
že nastane čas nemilosrdné odplaty, v níž byl ochoten
odpustit jen mrtvým.“
Složitá situace nejen pro děkana Wonku, ale i mnoho
dalších římskokatolických kněží nastala po únoru 1948.
V červnu 1949 přečetl z kazatelny Pastýřský list arcibiskupa Berana a dalších československých biskupů. To
mělo za následek, že František Wonka, který v té době
vedl též vikariát, byl v polovině července 1949 zatčen
Státní bezpečností a 50 dnů vězněn v Plzni a v Praze
na Pankráci. Následně byl propuštěn a mohl se vrátit
do Manětína, ale průběžně sledován byl stále.

Při svatebním obřadu v děkanském kostele
sv. Jana Křtitele
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Pro Manětín a nejbližší okolí bylo důležité i jeho „nekněžské“ působení. Zde přinesla cenné plody úzká spolupráce s panem Václavem Žalmanem. V roce 1956 organizovali oslavy 200 let manětínského baroka a o dva
roky později založili Kruh přátel Manětínska a vznik
muzea v nevyužitých prostorách manětínského zámku.
Ostatně to nebylo nic překvapivého, protože, jak sám
v mnohých svých dílech uvádí, okouzlily ho barokní
krásy na Manětínsku a historie města a především
rodu Lažanských z Bukové.
Napsal mnoho prací, ve kterých téměř vyčerpal vše, co
je možné najít, o výše zmíněné historii. Některé práce
přepsal na svém psacím stroji v několika kopiích, následně svázal a rozdal některým přátelům. Některá díla
zůstala v originále.
Díla jsou ceněna a citována i historiky, protože František
Wonka vycházel z archivních materiálů, na které ve
svých dílech odkazoval. Z množství děl lokální význam
přesahují především dvě.
Jedním z nich jsou zmíněné deníky z období září 1938
– květen 1945, které jsou unikátním svědectvím historie nejen našeho města, ale celého českého národa.
Jak napsala ve výše zmíněné předmluvě PhDr. Irena
Bukačová, „příběh šesti let života českých zemí v městě Manětín z pera děkana Wonky nenabízí hrdinství
na bojištích, ale každodenní dialog člověka se sebou
samým, a stává se tak nejen historickou sondou do
válečné atmosféry, ale též dokladem toho, že lidsky
odpovědné jednání se projevuje v maličkostech, jimiž
lze za všech okolností dát životu kladnou hodnotu.“
Druhým dílem jsou pak vzpomínky na své 50denní
věznění v Plzni a Praze v roce 1949.
Je až neuvěřitelné, jak dokázal některé věci předvídat.
Již na počátku 50. let předvídal, že by mohlo dojít k snahám o přepisování a falšování dějin (ostatně svědky
jsme toho, bohužel, i dnes). Z důvodu zabránění tomu,
jak sám konstatoval, napsal své vzpomínky na odsun
manětínských Němců po skončení války.
Nechtěl bych, aby děkan Wonka působil jako přísný asketa. Jsou ostatně i mezi námi ještě spoluobčané, kteří
pana děkana pamatují. A ti mohou potvrdit, že byl velmi
společenský a měl rád humor, někdy i velmi suchý. Do
svého válečného deníku si poznamenal všechny vtipy,
které slyšel. O svém věznění napsal, že ho považoval
vlastně za dovolenou, která mu až na světlou výjimku
nebyla dopřána, na což si ale nikdy nestěžoval. Byl také
velmi oblíbený mezi dětmi.
Čím je to, že na děkana Františka Wonku stále vzpomínáme? I my, kteří jsme neměli to štěstí ho osobně
potkat? Když přečtete jeho dílo, mnohdy i osobní poznámky, poznáte, že se jednalo o neobyčejně laskavé-
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ho a veselého člověka, který
svým životem a působením
ztělesňoval to nejlepší, co
tehdejší římskokatolická
církev nejen svým věřícím
nabízela – nezištnou pomoc,
naději i pochopení. On zkrátka nebral kněžskou službu
jako povolání, nýbrž jako
své poslání, a nerozděloval
lidi na věřící či nevěřící. Právě takových lidí si můžeme
i mnoho let po jejich smrti Nejvýznamnější
manětínský historik
vážit a připomínat si je.

O tom, že některé věci dokázal předvídat, svědčí i jeho
doslov k poslední práci, která zůstala jen v rukopisu.
Dokončil ji krátce před svou smrtí a konstatoval, že už
ani psací stroj nefunguje, on vypsal vše, co bylo možné
sepsat. Za 14 dní nato umírá v kralovické nemocnici.
Jakoby i příroda litovala jeho odchodu, protože při
pohřbu pršelo. Pohřební obřady vedl budoucí pražský
arcibiskup a kardinál František Tomášek za účasti cca
1 600 osob, z toho přes 40 kněží.
Takže, pane děkane, 11. května si můžeme na Vás
připít, na Váš hrob dát kytičku a říci si: Děkujeme, že
jste mezi námi žil a tolik toho udělal!

MĚSTSKÁ KNIHOVNA MANĚTÍN
Alena Fišerová
Od 4. května 2020 opět otevíráme knihovnu pro veřejnost, prozatím v omezeném provozu:
pondělí: 13.00–17.00, středa: 10.00–14.00, pátek:
10.00–14.00 hodin
Z důvodu nařízení vlády musíme dodržovat přísná
hygienická pravidla a knihy, po vrácení do knihovny,
musí být dezinfikovány a na určitý čas dány do tzv.
„karantény“.
Uživatelé i knihovnice musí mít v knihovně přes ústa
roušku. Čtenáři jsou povinni dezinfikovat si ruce
a nebo nasadit čisté hygienické rukavice ihned po
vstupu do knihovny (obojí bude k dispozici v knihovně). Dále je nutné také dodržovat vzájemné rozestupy min. 2 metry. Vracení knih bude probíhat ihned
u vstupu do knihovny. Knihy odtud musí do již zmíněné „karantény“ a nesmí se vřazovat zpět do fondu knihovny. V měsíci květnu bude možné pouze
knihy vracet a půjčovat. Práce na PC a delší pobyt
uživatelů v knihovně zatím není možný. Maximální
počet osob v knihovně v jeden okamžik je stanoven
na 7 včetně knihovnice. Předem moc děkujeme za
trpělivost a dodržování daných pravidel. Těšíme se
na všechny naše čtenáře .
Soutěž se ZOO Plzeň pro děti:
Předání vstupenek pro úspěšné soutěžící z roku
2019 bude v pondělí 11. 5. 2020 v knihovně. Z důvodů
zvýšených hygienických opatření nemůžeme udělat
předání hromadné a slavnostní, jak jsme původně
chtěli, ale předáme ceny dětem jednotlivě. Pokud
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se Vám termín nebude hodit, vstupenky dostanete
při Vaší následné návštěvě knihovny.
Další ročník této úspěšné a krásné soutěže odstartoval 1. 3. 2020 a já doufám, že se zapojí alespoň tolik
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dětí, jako minulý rok. Podmínky jsou zcela stejné
a jednoduché jako v minulém ročníku.
Ostatní aktivity musíme prozatím pozastavit (herní
odpoledne atd.).
AKCE pro děti: využijte možnost registrovat své děti
(do 6 let) v roce 2020 zcela ZDARMA. Jedinou podmínkou je již stávající nebo nová registrace jednoho
z rodičů dítěte v naší knihovně.
Další informace o knihovně a aktuality najdete na
adrese: https://manetin.knihovna.cz/
Nové služby knihovny: laminování a balení knih našim čtenářům (cena dle ceníku).
Přeji všem hlavně zdraví, optimismus a krásné chvíle
s knihou z knihovny. Buďte na sebe opatrní, ale také
vzájemně ohleduplní.

Nové knihy v MěK Manětín (výběr)
pro dospělé:
Inna Rottová – Přerostlá lolitka
Karel Richter – Za tankem číhala smrt
Anna Strnadová – Nebeské komando
Jaroslav Kuťák – Vražda Kafkova vnuka
pro děti:
Jill Hucklesby – Osamělý králíček
L. D. Green – Kája, super frája. Holky jsou nemožný
Barbora Kalvodová – Koně: příručka pro mladé jezdce
Julián Cobos – Jak pracují stroje
Další novinky najdete v našem on-line katalogu:
https://katalog.manetin.cz/

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST MANĚTÍN
Petr Dombek Omi
Velikonoce byly i letos! Jen proběhly dost jinak, než
si většina z nás představovala. Kostely zůstaly zavřené a lidé slavili velikonoční dny doma v rodinném
kruhu, a to včetně bohoslužeb. Ty je totiž možné za
určitých okolností slavit bez přítomnosti kněze. A tak
spoustu lidí mohlo právě letos o těchto „divných“
Velikonocích zakusit intenzivní setkání se symboly
Zeleného čtvrtku, Velkého pátku, Bílé soboty, Velikonoční neděle a skrze ně s nadpřirozenou rovinou
našeho života, s živým Bohem.
Noc kostelů se ruší. Noc kostelů je na tento rok teoreticky dovolena. Rozhodli jsme se však, že bude lepší
ji na území našich farností zrušit, abyste si ji mohli
užít ve větším počtu a beze strachu příští rok.
Opatření týkající se bohoslužeb. Bohoslužby se
mění, a to hned z několika hledisek. Prvním je, že
v platnost vstupuje omezení počtu osob na jednom
místě. Toto opatření se bude postupně rozvolňovat,
ale to nic nemění na tom, že z důvodu dodržení
stanovených podmínek se bude muset různě improvizovat a pořad a místa slavení bohoslužeb nebudou
stejné, jako dosud. Budeme muset dodržovat zvýšená hygienická opatření, odstupy, nošení roušek
apod. Situace se bude zřejmě každou chvíli měnit,
a proto se může stát, že týden platná informace
bude ze dne na den zastaralá. Proto sledujte aktuální informace na www.farnostplasy.cz nebo www.
farnostmanetin.cz. Můžete nám také nechat svůj
email a my vám budeme zasílat pravidelné novinky
ohledně bohoslužeb, akcí a dalších iniciativ, které
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nám umožňují zůstat v kontaktu alespoň na dálku.
Na 11. května připadá den 120. výročí narozenin
pana děkana Františka Wonky, který působil v Manětíně celkem 42 let.
Jak se nezbláznit v karanténě:
1. Pokud v těchto dnech jen sledujete zprávy, tak
si zkuste pustit i pohádku nebo komedii. Televize
a internetové zpravodajství vysílá do světa hlavně
to, co má sledovanost (tedy koronavirus), ne to, co
lidé potřebují vidět a slyšet.
2. Máte akvarijní rybičky? Věnujte jejich pozorování
několik minut denně. Uvidíte, jak budete odpočatí.
Tihle malí tvorové jsou odborníci na uzavřené prostory (akvárka) a nic si z toho nedělají. Léčivé účinky
má také předení koček.
3. Čtěte knihy, čtěte romány, duchovní literaturu, luštěte křížovky, učte se jazyk s aplikací Duolingo. Prostě
využijte čas k rozšiřování si obzorů.
4. Volejte přátelům a příbuzným, modlete se s nimi
na dálku, sdílejte se o tom, co vás nejvíc pobavilo,
co vám dělá radost a z čeho máte strach.
5. Sledujte web www.media.oblati.cz, na kterém zveřejňujeme něco pro povzbuzení, k zamyšlení, svědectví o životě s Božím slovem atd.
6. Vyjeďte si do přírody. Vezměte auto, kolo, koloběžku nebo brusle a jděte na vzduch. Můžete u toho
prostě jen chytat bronz nebo si užívat krásu přírody
a možná tak poznávat Boha.
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ZA POZNÁNÍM BAROKA
Martina Matušková, Státní okresní archiv v Plasích
Pavel Beneš, Centrum baroka v Mariánské Týnici
Milí příznivci přednáškového cyklu Za poznáním baroka,
těšili jsme se na pokračování již IV. ročníku přednášek,
které nám přiblíží osobnosti a umění barokní doby.
Vzhledem k výjimečné situaci, kterou vyvolala současná „koronavirová krize“ a s ní spojenými vládními
opatřeními, není možné přednáškový cyklus uspořádat
s ohledem na zdraví a bezpečnost.
Odkládáme tímto program jarního cyklu na podzimní
přednáškové období. O připravené přednášky nepřijdete. Můžete se tak těšit na tyto příspěvky:
• doc. PhDr. Jiří Kotalík, CSc.
(Katedra teorie a dějin umění, AVU Praha)
Jan Blažej Santini-Aichel a Kilián Ignác Dientzenhofer:
mistři vrcholně barokní architektury
• PhDr. Andrea Steckerová, Ph.D.
(Národní galerie Praha)

Petr Brandl – život a dílo mistra barokní malby
• PhDr. Martina Jandlová Sošková, Ph.D.
(Národní galerie Praha)
„Portraithistorié“ a šlechtická reprezentace v českých
zemích – O podobiznách v alegorizujících kostýmech
v 17. a 18. století
• JUDr. PhDr. Jiří Plos
(Fakulta architektury ČVUT v Praze)
Co přinesl barok urbanismu
Přejeme Vám vše dobré, pevné zdraví a těšíme se na
viděnou při podzimním přednáškovém cyklu tradičně
v prostorách sálu Státního okresního archivu se sídlem
v Plasích.

PLZEŇSKÝ KRAJ PŘIPRAVUJE ZCELA NOVOU DOPRAVU PO KRAJI
Cestující linkovými autobusy po Plzeňském kraji se od
14. června mohou těšit na více než 300 nových moderních autobusů v barvách Plzeňského kraje. Všechna
vozidla budou nízkopodlažní a vysoce komfortní –
vyjma moderního vzhledu a zvýšeného pohodlí nabídnou i klimatizaci, USB nabíječky a na hlavních trasách
ve vybraných spojích bude k dispozici i Wi-Fi připojení.

Jedna jízdenka po celém kraji
Plzeňský kraj plánuje spustit i vlastní tarif, který budou moci lidé využívat jak pro autobusy, tak i pro vla-
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ky, a platný bude pro jednotlivé jízdy i pro předplatné.
Rozhodnete-li se cestovat veřejnou dopravou v rámci
Plzeňského kraje, bude vám na cestu stačit vždy jedna
jízdenka. Nebudete tak muset komplikovaně řešit, se
kterým dopravcem pojedete, a u koho to vyjde levněji.
Dispečink
Nově bude od stejného data spuštěn dispečink integrovaného systému, který bude hlídat přestupní vazby na
nádražích, a to i mezi drážní a autobusovou dopravou.
Přes dispečink bude možno objednat také tzv. spoje
na zavolání. Jde o spoje s nepravidelnou vytížeností,
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které jsou místo zrušení převedeny do režimu objednávky. Neobjednají-li si cestující spoj, autobus nevyjede.
Objednávka bude možná telefonicky přes číslo, které
bude na každém jízdním řádu, či přes webový formulář.
Díky změně navíc Plzeňský kraj, jako provozovatel,
výrazně ušetří
Kraji se navíc s novým dopravcem podařilo i ušetřit,
a to zhruba 16 milionů ročně. Nový dopravce bude

Plzeňský kraj obsluhovat deset let, jak uvádí smlouva
s Plzeňským krajem, který je provozovatelem této dopravy, a který bude pobírat příjmy z jízdenek či naopak
dotovat některé spoje.
Veškeré informace o nové dopravě naleznete na webových stránkách www.idpk.cz a Facebooku a Instagramu
IDPK.cz.

DEŠŤOVKA – DOTACE
Stát si uvědomuje, jak je nehospodárné, aby dešťová
voda bez užitku odtekla do řeky a moře. Situace s vodou se do budoucna bude těžko zlepšovat. Využijte
vodu, která vám přistane na pozemku i vy. Ušetřete
drahou pitnou vodu.
Na vybudování zádržné jímky máte možnost získat
zpět až 50 % nákladů v rámci Výzvy č. II 2018+.
Výzva se týká rodinných domů a rekreačních objektů
pro trvalé bydlení.
Pro první posouzení velikosti jímky a velikosti dotace,
kterou můžete získat, vám firma Renoplast Plzeň
s.r.o. zpracuje zdarma orientační přehled.
Pro zpracování této kalkulace potřebujeme znát:
– Jméno žadatele a adresu objektu, tel. kontakt
– Velikost odvodněné střechy domu, případně vedlejších staveb

– Velikost celého pozemku bez zastavěných ploch
– Druh střechy (rovná, šikmá, sedlová) a druh krytiny
na střeše
Po odsouhlasení základních kritérií můžeme pokračovat dál.
Firma Renoplast nabízí zpracování Odborného posudku, který je podstatnou částí žádosti o dotaci.
Pomůže i s podáním žádosti o dotaci.
Renoplast rovněž může dodat akumulační jímku,
případně provést propojení s okapy.
Stačí nám napsat základní údaje na renoplast@email.cz
nebo zavolat na 377 821 199, 774 166 741
Dle našich zkušeností je nejčastější výše dotace
30 000 až 35 000 Kč.
Renoplast Plzeň s.r.o.
Zemědělský areál 345, 330 17 Chotíkov

VODÁRNA PLZEŇ – TISKOVÁ ZPRÁVA
Napouštění bazénu z vodovodu je třeba konzultovat, objednání cisterny je letos komplikovanější
kvůli krizovému opatření v souvislosti s pandemií
koronaviru.
V dnešní době využívají domácnosti stále více vlastních bazénů. Lidé by měli vědět, jak správně postupovat při jejich napouštění z veřejné vodovodní sítě,
aby svým chováním neohrozili kvalitu pitné vody
ve vodovodu nebo dokonce nejednali v rozporu se
zákonem.
Nejjednodušší způsob, jak naplnit bazén, je přímé
napouštění vodou z vodovodu pro veřejnou potřebu.
Vlivem nárazových změn hydraulických poměrů
v potrubí však může dojít k uvolnění usazenin na
jeho stěnách a následnému nežádoucímu zakalení
vody. A to nejen přímo v místě odběru, ale někdy

2020

i v poměrně širokém okolí.
Tento způsob navíc není
možno použít v lokalitách
s nedostatečnou kapacitou vodního zdroje.
Proto je nutné v těchto případech postupovat se
zvýšenou opatrností. Pokud se odběratel pro tuto
variantu napouštění rozhodne, je nezbytné postup
konzultovat s pracovníky centrálního dispečinku
VODÁRNY PLZEŇ a.s. (377 413 444). Získá tam pokyny, jak postupovat, aby nedošlo k ohrožení kvality
pitné vody u něj ani ve veřejném vodovodu. Částečně
je možné zobecnit, že čas napouštění je nutné volit
v nočních hodinách a zároveň platí jednoduché pravidlo rychlosti napouštění cca 10 litrů za minutu (lze
jednoduše vyzkoušet na kbelíku o objemu 10 litrů).
Současně si dovolujeme upozornit na nastavené
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denní a hodinové limity u odběratelských smluv, uzavřených v souladu s platnou legislativou.
Další možností je objednání dovozu vody cisternou.
V případě využití tohoto způsobu je nutné pro objednání termínu kontaktovat příslušný provoz VODÁRNY
PLZEŇ a.s. (Plzeň – tel.: 377 413 413, e-mail: jaroslav.kratky@vodarna.cz, Kralovice – tel.: 373 396
304, e-mail: lukas.kovar@vodarna.cz a Nýřany – tel.:
377 931 315, e-mail: lubos.kucera@vodarna.cz).
VODÁRNA PLZEŇ a.s. však upozorňuje, že je nucena
omezit své služby na nezbytně nutný provoz a údržbu
vodohospodářské infrastruktury v souvislosti s aktuálním výskytem onemocnění COVID-19 v ČR v souladu s Usnesením Vlády ČR ze dne 30. 3. 2020 č. 332
o přijetí krizového opatření. Primárními činnostmi
naší společnosti zůstává výroba a distribuce pitné
vody a odvádění a likvidace odpadních vod. Důvodem

opatření je minimalizace rizika nákazy klíčových osob
této kritické infrastruktury. Při objednávání termínu
napouštění bazénu proto prosím počítejte s tím, že
aktuálně může být objednací lhůta dlouhá až cca
2 měsíce (v závislosti na možnostech příslušného
provozu).
Považujeme za nutné upozornit také na přímý odběr
vody z vodovodních hydrantů, který představuje jednoznačné porušení Zákona o vodovodech a kanalizacích. Zákon totiž jasně vymezuje, že manipulace
na vodovodní síti může provádět výhradně její provozovatel. Jedinou výjimkou z tohoto pravidla je odběr
vody jednotkami požární ochrany při záchranných
a likvidačních pracích. Prosíme tedy o respektování
zákonné ochrany veřejného vodovodu, vyhnete se tak
nepříjemnostem a případným sankcím.

DATOVKA POMÁHÁ
Prožíváme složité časy, kdy je běžná činnost vašich
úřadů omezena. V souvislosti s přijímanými opatřeními vlády a změnám zákonů v době nouzového stavu
se však zesiluje tlak na kontakt s občany, podnikateli
a neziskovými organizacemi, kteří mohou či musí podávat svá podání, aby mohli uplatnit svá práva nebo
splnit své povinnosti.
Česká veřejná správa disponuje zaručeným a bezkontaktním nástrojem pro odesílání a přijímání dokumentů,
a to jsou datové schránky, které jsou schopny obsloužit
většinu podání a doručení, které musí úřady zvládnout.
Jak jistě víte, každý úřad veřejné správy již dávno povinně svou datovou schránku má a stejně je tomu tak
u právnických osob zapsaných v obchodním rejstříku
a také specifických profesí jako jsou advokáti, notáři,
daňoví poradci nebo exekutoři. U ostatních právnických
osob zejména v neziskovém sektoru, u živnostníků

a občanů je zaručeno právo na zřízení datové schránky,
ale nemají zřízenu datovou schránku ze zákona.
Proto, aby mohla být datová schránka zřízena, je nutné
podat žádost s úředně ověřeným podpisem nebo se
osobně dostavit na CzechPOINT a na místě po ověření
identity je možné podat žádost o její zřízení. Hledaly
se různé způsoby, jak podle platné legislativy datovou
schránku založit on-line, ale to je dnes možné udělat
jen v okamžiku, kdy máte aktivní elektronický občanský
průkaz. Držitelů aktivních „občanek“ je v tuto chvíli málo
na to, aby se tímto způsobem datové schránky založily
masivněji. Z tohoto důvodu se ukázalo, že jedinou rychlou a účinnou možností je založení datové schránky na
CzechPOINTech po osobní návštěvě žadatele.
V Manětíně si můžete datovou schránku zřídit na Městském úřadě, v úředních hodinách, tel. 373 392 258.

MANĚTÍN ČOV A KANALIZACE
Petr Severa
V posledních týdnech se začínají množit dotazy na
to, jak bude nakládáno s dešťovými vodami.
Stávající jednotná kanalizace bude zachována a využita jako kanalizace dešťová. V místech, kde je stávající kanalizace ve špatném technickém stavu ji při
stavbě nové kanalizace opravujeme.
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Do nově budované ČOV a kanalizace nemůže být
odváděna dešťová voda. Přítomnost dešťových
(balastních) vod je v systému splaškové kanalizace
nežádoucí, protože snižují kapacitu potrubí, zvyšují
čerpané objemy na přečerpávacích stanicích, zvyšují
objem vod přitékajících do ČOV a ochlazují a ředí
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odpadní vody, což má za následek snížení účinnosti
čištění v ČOV. Stávající kanalizace v části náměstí,
vybudovaná v letech 2002 a 2012, bude využívána
i pro dešťové vody, které budou při deštích odváděny
pomocí odlehčovacích komor do stávající kanalizace. V jiných částech
Manětína to nebude
možné a provozovatel ČOV bude tuto
skutečnost kontrolovat.
Dostáváme dotazy
na pomoc při řešení
u řadových domů,
kde mají vlastníci
nemovitostí převážně ze zadních částí
domů jen jeden společný vývod pro přepad ze septiků nebo ČOV a dešťovou vodu. Spolu se zhotovitelem stavby a projektantem jsme hledali řešení, kterých je několik.
• Nové vybudování oddělené kanalizační přípojky
pro dešťovou a splaškovou vodu (stavební úpravy
uvnitř budovy).
• Řízený protlak pod budovou, kde se cena pohybuje
cca 12 000 Kč za jeden běžný metr protlaku.

2020

• Dohoda mezi dvěma nebo několika vlastníky a použití stávajících přepadů v zadních částech domů.
Jeden přepad využít jako přípojku dešťovou a druhý
přepad využít na vodu splaškovou.
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.
Domovní přípojku od objektu k připravené odbočce,
včetně revizní šachty si hradí každý vlastník nemovitosti sám.
Vzhledem k současné situaci preferujeme, abyste
nám požadavky na revizní šachtu a výkopové práce
oznámili písemnou formou, emailem nebo telefonicky.
Další informace Vám podá Josef Burda (místostarosta města) tel. 606 683 687 nebo Petr Severa tel.
724 147 642.
Děkujeme všem za spolupráci a shovívavost při realizaci stavby.
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Z KULTURY, OBCHODU, SPORTU A DALŠÍ INFORMACE
Víceúčelové hřiště Manětín
Objednávky na tel. čísle 728 678 889.
Oznámení o změně ceny vodného od 1. 5. 2020
Vodárenská a kanalizační a.s. Plzeň
Stará cena vč. 15 % DPH
Voda pitná a užitková 71,56 Kč/m3
Nová cena vč. 10 % DPH
Voda pitná a užitková 68,45 Kč/m3
Červený Hrádek prodává slepičky typu Tetra hnědá,
Dominant ve všech barvách, slepičky Green Shell –
typu Araukana a Dark Shell – typu Maranska.
Stáří 15–19 týdnů, cena 169–219 Kč/ks.
Prodej: Manětín – u pošty 1. 6. 2020 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
Výkup kožek proběhne v Manětíně u městského
úřadu v sobotu 6. 6. 2020 od 14.00 hodin. Králičiny
10 Kč. Výkup zajišťuje firma Růžena Kubešová, tel.
415 749 562, 723 763 418.
Prodej chovné drůbeže
(z veterinárně kontrolovaných chovů,
které zaručují kvalitu a vysokou užitkovost). 23. 6. 2020 a 29. 9. 2020 ve 14.00 hod – parkoviště u bývalého hotelu. Bližší informace o sortimentu,
stáří a cenách drůbeže na www.manetin.cz. Informace:
Gallus extra s.r.o., Hubenov 20, 588 05 Dušejov, tel.
567 212 754, 731 701 331, po–pá 7.00–15.00 hod.
Daruji okna na skleník, rozměr skla 137 × 85 cm. Za
symbolickou cenu vyklápěcí malá okna i s rámem
58 × 58 cm a 108 × 58 cm a 2 × 2 ks pneu 155/70
R13 vhodné na přívěs. Telefon 720 587 362.
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
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• 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
Střední lesnická škola Žlutice
školní polesí Chlumská hora
nabízí vyrobené palivové dřevojehličnaté za 450 Kč / 1 prostorový metr
Cena je uvedena včetně DPH.
Kontakt: 723 175 333; 602 962 101
Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se
sídlem v Plzni – informace o opatřeních proti koronavirové infekci Covid-19. Infolinka pro Plzeň-sever:
Po–Pá: 7:00–15:00 tel. 377 155 203, 377 155 132,
377 155 200, 377 155 204, 377 155 206, 377 155 216
Po–Pá: 15:00–19:00, So–Ne–svátky: 8:00–19:00 tel.
724 090 060, 736 483 572, 736 483 598
http://www.khsplzen.cz/
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
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, 606 091 936 (pan Votýpka Marius Pedersen a.s.) jaromir.votypka@mariuspedersen.cz
Provozní doba:
Pondělí:		
8.00–12.00 hod
Středa: 			
14.00–19.00 hod
Sobota:			
8.00–12.00 hod
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BLAHOPŘEJEME
Ing. Dana Krepindlová (roz. Holotová)
tel.: 777 023 423, 773 333 606 (asistentka)
Otevírací doba kancelář MANĚTÍN, Manětín 89:
Pondělí:
9.00–15.00 hod
Středa:		
9.00–15.00 hod
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)

Věra Janouškovcová
Josef Gilbert Matuška
Vážení spoluobčané, přijměte od
nás k vašemu životnímu jubileu
přání všeho nejlepšího, hlavně
hodně zdraví v této mimořádné
době a zároveň omluvu za to, že
vás nemůžeme osobně navštívit
a poblahopřát. Opatrujte se.
Jubilanti v měsíci květnu:
František Šťastný (70 let) Stvolny, Eva Domabylová
(70 let) Manětín, Žofie Zvánovcová (85 let) Manětín,
Václav Moule (75 let) Manětín a Květuše Pátková
(93 let) Manětín.

MUZEUM A GALERIE SEVERNÍHO PLZEŇSKA V MARIÁNSKÉ TÝNICI
Hana Fryčková
Muzeum a galerie severního Plzeňska v Mariánské
Týnici právě vydalo nové číslo Vlastivědného sborníku 1/2020, čtvrtletníku regionálních dějin severního
Plzeňska.
V tomto čísle připomínáme sto let od zřícení kupole
kostela v Mariánské Týnici a nechybí ani zmínka o vydaných nových publikacích, které se váží k regionu
severního Plzeňska.
Například: ZIKMUND 100 – PO STOPÁCH ZIKMUNDA
A HANZELKY, kniha dvou českých cestovatelů z Plas Lukáše Sochy a Tomáše Vaňourka. Brožura 40/75 LET
KRALOVICKÉHO HOKEJE, jejímž autorem je Karel Popel, stručně a za pomoci mnoha dobových vyobrazení
mapuje dějiny tohoto sportu v Kralovicích.
Národopisná kronika BÝVALI ČECHOVÉ, na níž žilovský
rodák Karel Čech pracoval v letech 1977–1982 se vztahuje k dějinám obce Žilov. Nechybí ani zmínka o publikaci povídek Zdeňka Bláhy BEJVÁVALO V HORNÍ BŘÍZE,
jejíž křest se konal při příležitosti oslavy devadesátých

narozenin zakladatele folklorního souboru Úsměv.
Cena za sborník zůstává stejná, tedy pouhých 10 Kč.
Jednotlivá čísla sborníku včetně starších výtisků lze
zakoupit v pokladně muzea, či Vám ho zašleme. Více
informací na telefonu 373 396 410.

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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ZŘIĎTE SI TEĎ
DATOVOU SCHRÁNKU
A POMOŽTE SOBĚ
I SVÉMU ÚŘADU
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Městský úřad Manětín

Městský
úřad Manětín
tel. 373 392 258, 724 147 641
www.datovkapomaha.cz
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