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Zpravodaj Městského úřadu v Manětíně / MK ČR E 12287

Vážení spoluobčané,
Josef Gilbert Matuška, starosta města
zdravím Vás na začátku října. Dnes bych se s Vámi
chtěl podělit o následující:

rok. V této době bude třeba prokázat, že bude vyčištěno
požadované množství odpadních vod. Proto je důležité
rychle připojit co nejvíce nemovitostí a je dobře, že se
již začínají připojovat první nemovitosti.
Kanalizaci a čistírnu odpadních vod bude město provozovat samo. Odborným odpovědným zástupcem
města pro provozování kanalizace a čistírny odpadních
vod bude pan Jiří Poupa.
Povolení k provozování kanalizace od Krajského úřadu město obdrželo v srpnu tohoto roku. Během doby
zkušebního provozu nebude vybíráno stočné. Výše
stočného bude stanovena v souladu s platnými předpisy nejprve na rok 2023.

Návštěva z Leuchtenbergu

Výstavba nové kanalizace a ČOV
v Manětíně
Probíhá příprava zahájení zkušebního
provozu nové čistírny odpadních vod
v Manětíně. Kanalizace včetně 6 čerpacích stanic a 3 odlehčovacích komor
bude uvedena do předběžného užívání.
Zkušební provoz bude trvat minimálně
Ze slavnostního otevření běžecké dráhy
ve sportovním areálu Manětín

Den otevřených dveří – ČOV Manětín

Návštěva z Leuchtenbergu
V sobotu 25. září k nám zavítala skupina občanů našeho partnerského města z Leuchtenbergu na čele
s panem starostou Antonem Kapplem. Po společném
obědě v zámecké restauraci si s velkým zájmem prohlédli naši základní školu, kde je provedla paní ředitelka
Mgr. Pavla Cimlerová. Poté jsme se přesunuli na radnici,
kde jsme prošli plány naší nové kanalizace a čístírny odpadních vod, kterou jsme potom navštívili, což byl hlavní

důvod jejich návštěvy. Sami mají podobnou čistírnu
v provozu od roku 2013. Návštěvu zakončili návštěvou
hrobu Ing. Stanislava Pešíka a krátkou návštěvou ve
Štichovicích.
Výměny vodovodního řadu v Manětíně
Byly dokončeny práce na výměně vodovodu a na vodovodních přípojkách jednotlivých domů vedle hlavní
silnice ve směru na Nečtiny. V těchto dnech probíhá
zadláždění komunikace a obnova povrchů. Tato stavba
není stavbou města ani neprobíhá na náklady města.
V nejbližších dnech by měla být zahájena výměna vodovodu a dešťové kanalizace v uličce u tzv. „židovny“ až
do areálu technických služeb v Manětíně. Následovat
bude obnova povrchů v dotčených místech.
Byla dokončena rekonstrukce kotelny v domě čp. 256
Byla dokončena rekonstrukce kotelny v čp. 256 v Manětíně, která vytápí 4 bytové domy a zároveň také
budovy úřadu, se kterými je propojena teplovodem.
Byly instalovány 3 nové kotle Benekov. Byly vyměněny
zásobníky na teplou vodu. Byly vyvložkovány všechny
tři komíny. Stávající původní otevřená expanzní nádoba
byla nahrazena novým tlakovým systémem tzv. expanzomatem, který je umístěn přímo v kotelně.
Příprava rozpočtu města na rok 2022
Začíná příprava rozpočtu města na rok 2022. Zvu tedy
zástupce spolků a organizací, aby se ozvali se svými
projekty a žádostmi na příští rok nejpozději do 15. listopadu 2021.
Pozvánka na setkání seniorů
V říjnu tradičně město pořádalo setkání seniorů.

Loni se z důvodu koronavirové pandemie nekonalo.
V letošním roce to snad vyjde. Srdečně tedy zvu všechny naše seniory v úterý 26. října 2021 od 16.00 hodin
do našeho kulturního domu v Manětíně! Pevně věřím,
že toto pozvání přijmete a budeme se moci opět po
roce setkat. Srdečně zveme také seniory ze Štichovic
a Křečova, kteří jsou již po léta našimi vítanými hosty.

asociace poskytovatelů
sociálních služeb ČR

Zveme vás na Den otevřených dveří
v Domě s pečovatelskou službou čp. 221
v Manětíně 8. 10. 2021 od 8.00 do 11.00 hodin.
www.tyden-socialnich-sluzeb.cz

Děkujeme, Vaše pomoc nevidomým je vidět!
Eva Wollrábová, koordinátor sbírky
Milí dárci,
děkujeme Vám za podporu
18. ročníku sbírky Světluška, kterou pořádá Nadační
fond Českého rozhlasu,
a do kterého se Základní
škola Manětín zapojila již
osmým rokem. Koupí dárkových předmětů od našich dobrovolníků z 9. třídy jste
přispěli krásnou částkou 10.000 Kč na přímou pomoc
nevidomým a těžce zrakově postiženým dětem i dospělým z celé České republiky. V celkovém součtu
všech ročníků, co žáci naší školy akci pořádají, to
činí neuvěřitelnou sumu 92.298 Kč. Děkujeme všem!
Více na: www.svetluska.net
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Usnesení z 24. zasedání zastupitelstva města Manětín
konaného dne 22. 9. 2021
Eva Vaňková
Zastupitelstvo města bere na vědomí:
109/21 – zprávu o činnosti starosty od posledního
zasedání zastupitelstva města, která je přílohou
č. 1 tohoto usnesení.
Zastupitelstvo města schvaluje:
110/21 – program 24. zasedání ZM.
111/21 – zapisovatelkou jednání paní Evu Vaňkovou.
112/21 – ověřovateli zápisu pana Josefa Haalu a pana
Miloslava Brože.
113/21 – rozpočtové opatření č. 6, které je přílohou č.
2 tohoto usnesení.
114/21 – změny ve vymezení rozsahu předmětu díla
„Manětín – ČOV a kanalizace“ blíže specifikované
a odůvodněné v jednotlivých změnových listech č. 27
–37 a v soupisu neprovedených prací na stoce F.
115/21 – dodatek č. 7 ke smlouvě o dílo ze dne
29. 3. 2019, jejímž předmětem je realizace stavebních
prací na veřejné zakázce „Manětín – ČOV a kanalizace“, který je přílohou tohoto usnesení č. 3, a pověřuje
starostu města jeho podpisem.
116/21 – záměr vybudovat ve městě Manětín kamerový
systém.

117/21 – záměr zasíťování stavebních pozemků v lokalitě Z3 a zadání veřejné zakázky na toto zasíťování.
118/21 – záměr financovat zasíťování stavebních pozemků v lokalitě Z3 z nového úvěru určeného na vybudování sítí v této lokalitě.
119/21 – záměr prodeje části pozemku parc. č. 205/3
o výměře cca 50 m2 a části pozemku parc. č. 107/11
o výměře cca 60 m2 v k. ú. Rabštejn nad Střelou.
120/21 – Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města s TJ Sokol Manětín,
IČ 14702967, která je přílohou tohoto usnesení č. 4,
a pověřuje starostu města jejím podpisem.
Zastupitelstvo města ruší:
121/21 – usnesení č. 94/21 ze dne 25. 8. 2021
122/21 – usnesení č. 95/21 ze dne 25. 8. 2021
Zastupitelstvo města neschvaluje:
123/21 – přijetí daru pozemku parc. č. 17/1 o výměře
29 m2 v k. ú. Brdo u Manětína, včetně vzrostlého dubu,
který na tomto pozemku roste.

Technické vzdělávání žáků Základní školy Manětín
Eva Wollrábová
V letošním školním roce pokračujeme v dlouholeté
spolupráci se SŠ Kralovice v oblasti podpory technického vzdělávání žáků druhého stupně základních
škol. Nově, v rámci projektu Vzdělávání 4.0 v Plzeňském kraji, jsme se 22. 9. 2021 zúčastnili tematické
exkurze do Mladé Boleslavi.
Navštívili jsme Škoda Muzeum, které v bývalých
výrobních halách oživuje příběh nejstarší automobilové značky na světě – společný podnik pánů
Václava Laurina a Václava Klementa založený již
v roce 1895. Stálé expozice muzea: „Tradice – sídlo značky“, „Evoluce – pocta zakladatelům firmy“
a „Preciznost – restaurátorská dílna na historickém
místě“ nám nabídl pohled na 120 let historie české
značky v místě, kde má úžasný genius loci… A hned
vedle, v největším a nejmodernějším závodě tento
příběh pokračuje, den co den tam sjíždějí z výrobní
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linky nové „škodovky“. Zhlédli jsme také projekci
z výrobních hal a mohli si vyzkoušet simulátor řízení
vozů raylle.
Poté jsme ještě navštívili Letecké muzeum Metoděje
Vlacha, které v Mladé Boleslavi vybudoval Středočeský kraj, a které nám nabídlo nevšední podívanou na historii letectví. Sbírka více jak 25 letadel,
originálů i replik z období od pionýrských dob až po
současnost byla umístěna v hlavní hale a většina
letadel byla také plně funkčních. Na připravených
simulátorech s letouny z období první světové války
si mohli žáci prakticky vyzkoušet svá pilotní umění, na gyroskopu přetížení při leteckých obratech.
V prvním patře muzea nás čekala velká sbírka originálů radiostanic, leteckých fotoaparátů, uniforem,
kombinéz, přístrojů a různých leteckých zařízení od
počátku letectví až po současnost. Sestup do pří-
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zemí mohli žáci absolvovat po evakuační skluzavce
dopravních letadel. K hlavním leteckým zajímavostem patřila létající replika letadla Metoda Vlacha,
konstruktéra a aviatika, který v Mladé Boleslavi
postavil v roce 1912 první české letadlo poháněné
automobilovým motorem a sám na něm vzlétl.
Vzájemná spolupráce v projektu bude ještě pokračo-
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vat v měsíci říjnu kroužkem „Najdi závadu a oprav“.
Jedná se o praktická cvičení přímo v dílnách odborného výcviku Střední školy Kralovice a budou
určena vybraným zájemcům o technické vzdělávání
z 8. a 9. třídy.
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Městská knihovna Manětín
Alena Fišerová
Milí čtenáři, akci BALENÍ UČEBNIC využilo letos několik
malých i větších čtenářů a opět ji rádi budeme opakovat
v příštím roce. Školní rok se pomalu rozjíždí a já se těším,
že se s žáčky i s učiteli opět začneme potkávat pravidelněji v knihovně. Dojíždějícím, ale i místním dětem, nabízí knihovna možnost trávit svůj volný čas v knihovně.
Máme zde nejen zajímavé knihy a časopisy, ale i pěkné
stolní hry! K dispozici jsou také 3 PC pro veřejnost.

4.–8. října TÝDEN KNIHOVEN
V rámci týdne knihoven knihovna Manětín vyhlašuje
„Čtenářskou amnestii“ na měsíc říjen 2021. Čtenáři,
kteří jsou v prodlení s vypůjčenými knihami a již jim
naběhla pokuta, mají možnost vrátit knihy do konce
října bezplatně. Dlužná částka za pokuty jim bude zcela
prominuta.
BOOKSTART – S KNÍŽKOU DO ŽIVOTA – další společná schůzka v knihovně proběhla v úterý 14. září 2021.
Sešlo se nás celkem 25 a já velice děkuji rodičům i dětem za báječnou spolupráci. Věřím, že se Vám setkání
líbilo a nová hnízdečka pro své sovičky již máte krásně
ozdobená. Přeji všem krásný podzim a doufám, že
v lese najdete spoustu krásných houbiček. Děti Vám,
po sbírání houbiček v knihovně, již jistě poradí, zda je
jedlá či není . Těším se na další setkání. Čtení pohádek
v knihovně bude ve středu 13. 10. (16.40–17.00). Bližší
informace v knihovně a na našich stránkách.
Burzička oblečení pro děti velikosti 86–140 (cca
2–9 let) v knihovně
Od začátku října můžete nosit do knihovny zánovní
a pěkné kousky dětského oblečení, které byste rádi
nabídli k prodeji. Označené cedulkou s cenou a značkou
prodávajícího (tu si vymyslete). Maximální počet věcí
je stanoven na 15 ks. Burzička bude průběžně obno-
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vována a ukončena 8. listopadu 2021. Bližší informace
v knihovně.
Malý výběr z nových knih zakoupených pro naše čtenáře:
pro dospělé:
Kerstin Ekmanová – Vlčí kůže
Magda Stachula – Mazací tramvaj
Dot Hutchison – Sběratel motýlů
Kathryn Taylor – Dunmor castle: V bouři
Paul Finch – Stalkeři
pro děti:
Holly Webb – Emily Pírková a začarované dveře
Chris Riddell – Otolína a žlutá kočka
Petr Gugo Šlik – Ztracený na Nevděku
Pavlína Pitrová – Hurá do muzea: průvodce světem
sbírek a poznání pro děti
Michaela Fišarová – Kamínek
Další novinky najdete v našem on-line katalogu: https
://katalog.manetin.cz/
Knihovnička/KLUB pro seniory: výjímečně v úterý
19. 10. 2021 (14.30–15.30). Těšíme se na Vás, nebojte
se přijít a strávit příjemné chvilky společně.
Informace: Město Manětín a Knihovna Manětín se zapojila do projektu: „Kultura občanům regionu“.
Projekt je zaměřen především na seniory a nabízí např.
návštěvy divadelního představení ve VELKÉM či NOVÉM DIVADLE V PLZNI s možností navštívit také další
kulturní cíle (muzea, galerie, pivovar). Je možné také
navrhnout individuální program (návštěva obchodních
center apod.) DJKT ve spolupráci s Plzeňským krajem
a jednotlivými obcemi nabízí na tyto akce kompletní
zajištění autobusové dopravy! Senioři včetně jejich
doprovodu mají dopravu zcela ZDARMA.
Vstupenky do divadla jsou v předprodeji v naší knihovně
a výběr místa (cena vstupenky) je jen na Vás.
POZOR – Na představení MY FAIR LADY máme k dispozici posledních 6 vstupenek (12. a 13. řada – ks za 490,-)
Nabídka představení:
6. 11. 2021 od 16.00 – ND – MY FAIR LADY (vstupné:
430,- až 590,-)
13. 2. 2022 od 16.00 – ND – CARMEN (vstupné: 290,až 350,-)
22. 5. 2022 od 16.00 – VD – BROUK V HLAVĚ (vstupné
230,- až 340,-)
Neváhejte a využijte této zajímavé nabídky.
Další informace o knihovně a aktuality najdete na adrese: https://manetin.knihovna.cz/
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Jaké sociální služby chybí na Kralovicku a jaké služby
jsou zapotřebí?
Tereza Kavalírová, Cpkp

To jsou témata, kterými se aktuálně zabýváme při
komunitním plánování sociálních služeb. Máme za
sebou úvodní mapování sociální situace na území
Kralovic, Plas a Manětína, při kterém jsme zjišťovali
prostřednictvím rozhovorů se zástupci samospráv,
poskytovatelů sociálních služeb a dalších institucí
i prostřednictvím ankety pro veřejnost silné a slabé
stránky, příležitosti a ohrožení v oblasti sociálních
služeb, které dotazovaní vnímají.
V další fázi komunitního plánování sociálních služeb jsme se začali scházet v pracovních skupinách
u kulatých stolů a projednáváme jednotlivé zjištěné
nedostatky v sociální oblasti. Na začátek podzimu
je naplánováno setkání k tématu spolupráce škol
a neziskových organizací, které pracují s rodinami.
Další setkání budou následovat.
Z červnového setkání také vyplynulo, že bude zapotřebí důkladněji zmapovat potřeby pečujících osob,
které se často potýkají s mnoha překážkami a chybějící podporou. Na podzim tedy plánujeme uskutečnit
terénní průzkum formou dotazování mezi pečujícími
osobami. Pečující, kteří by měli zájem se průzkumu
účastnit, mohou kontaktovat koordinátorku komunitního plánování Bc. Marii Hrečínovou Prodanovou na

tel. č. 733 210 315, nebo e-mailu marie.hp@cpkp.cz.
Další dva průzkumy, které budeme také realizovat, budou zaměřené na potřeby maminek či rodin s malými
dětmi a na potřeby osob se sníženou soběstačností
v obcích kralovického regionu, ve kterých nepůsobí
pečovatelská služba.
Pokud se zajímáte o sociální služby, které pomáhají
lidem v tíživých situacích, a jejich další rozvoj, bližší
informace o komunitním plánování sociálních služeb
získáte na webových stránkách města Kralovice, kde
jsou v záložce Sociální služby pravidelně zveřejňovány pozvánky na setkání u kulatých stolů (záložka
„Kulaté stoly“), nebo se zde také můžete seznámit
s výsledky mapování sociální oblasti (záložky „Dokumenty“ a „Anketa pro veřejnost“).
Všechny aktivity se konají v rámci projektu „Realizace komunitního plánování sociálních služeb na
Kralovicku“, který je podpořen finančními prostředky
z ESF a ze státního rozpočtu ČR v rámci Operačního
programu Zaměstnanost, reg. č. CZ.03.2.63/0.0/0.
0/19_106/0015154. Projekt realizuje Centrum pro
komunitní práci západní Čechy v partnerství s městem Kralovice.

Muzeum a galerie severního Plzeňska v Mariánské Týnici –
ŘÍJEN
Muzeum a galerie severního Plzeňska v Mariánské
Týnici připravilo pro širokou veřejnost komentované
prohlídky k právě probíhajícím výstavám.
Komentované prohlídky k výstavě Zmizelé Kralovicko
(v kostele do 31. 12. 2021) se budou konat:
5. 10. 2021 od 17 hodin v kostele Zvěstování Panně
Marii v Mariánské Týnici
7. 10. 2021 od 16 hodin v Kralovicích formou procházky – místo srazu bude u Pomníku Svobody
v centru města
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14. 10. 2021 od 16 hodin v Kožlanech formou procházky –
místo srazu bude u restaurace Na Křižovatce.
Komentovaná prohlídka k výstavě Ze starého školního kabinetu (v sále do 31. 10. 2021)
se koná 12. 10. 2021 od 17 hodin ve výstavním sále
muzea.
Muzeum a galerie severního Plzeňska v Mariánské
Týnici / Centrum baroka a Státní oblastní archiv Pl-
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zeň/ SOkA Plzeň-sever, Plasy pořádají IV. ročník tematických přednášek/ podzim 2021 ZA POZNÁNÍM
BAROKA. První z nich „Petr Brandl – život a dílo mistra barokní malby“ (PhDr. Andrea Steckerová, Ph.D.
– Národní galerie Praha) se koná 6. října 2021 od
17 hodin v Státním okresním archivu Plzeň-sever
se sídlem v Plasích (Stará cesta 558, 331 01 Plasy).

Připravujeme rovněž 23. října 2021 vycházku do
okolí zrušeného vojenského útvaru v Mladoticích.
Čas a místo srazu budou včas upřesněny.
Dále Vás muzeum srdečně zve na podzimní oživlou
prohlídku s názvem Ze starého školního kabinetu,
která se koná 30. 10. 2021 od 14 hodin. Kreativní dílnu zajišťuje DDM Kralovice, občerstvení ISŠ Jesenice.

Dluhové poradenství na Kralovicku běží naplno
Tereza Králová
Začátkem roku rozběhla své služby na Kralovicku
organizace Člověk v tísni, o.p.s., která zde poskytuje
služby bezplatného dluhového poradenství. Zdejší
pracovnice Dana Šlaichová nám přiblížila, s jakými
případy se tady již setkala.
Již krátce po otevření kanceláře se na ni obrátila
paní, která si v minulosti vzala půjčku od společnosti
Provident ve výši 17 000 korun. Bohužel se dostala do
obtížné situace a dluh nezvládla splácet a společnost
jej prodala inkasní společnosti Bohemia Faktoring.
Té paní nahlásila změnu své adresy a domluvila se
s ní na splátkách. Zvládala je hradit, zapisovala si,
kolik má již uhrazeno a kolik jí zbývá. „Jaké bylo její
překvapení, když letos v červnu inkasní společnost
oslovila s dotazem na zbývající částku a zjistila, že
dluh je ve výši 35 000 Kč namísto 7 500 Kč, které
očekávala,“ popisuje Šlaichová. Společně proto společnost kontaktovaly, doložily již uhrazené splátky
a domluvily se na smíru. Bohemia Faktoring na základě toho vyčíslila, že paní musí doplatit 1 300 korun
a dluh bude splacen.
Do kanceláře dorazil také invalidní důchodce, který
kdysi uzavřel na doporučení blízké osoby smlouvu
o úvěru přes internet se společností CFIG SE. Aniž by

se společnost zajímala o jeho
schopnost splácet, půjčila
mu. Splácet nezvládal, a společnost přispěchala s novou
půjčkou. „Z půjčené částky
45 000 korun šlo 26 000 korun na umoření původního
dluhu, 9 000 na náklady poskytovatele a jen bezmála
10 000 dostal pán na účet,“ přibližuje Šlaichová. Ve
splátkách zaplatil cca 21 000 korun, nicméně nedodržel splátkový kalendář a společnost jej dala k soudu.
Požadovala 140 000 korun s příslušenstvím. Společně s pracovnicí ve vyjádření soudu namítl nemravné
podmínky smlouvy a soud rozhodl, že má doplatit již
jen necelých 10 000 korun, které smí navíc uhradit ve
splátkách, které pán navrhl a zvládne.
Řešíte také podobný problém, se kterým si nevíte
rady? Obraťte se na naši kolegyni. Kancelář je na adrese Masarykovo náměstí 1 v Kralovicích a schůzku
je nejlepší si předem domluvit emailem (dana.slaichova@clovekvtisni.cz) nebo telefonicky (778 470 828).
Všechny služby jsou poskytovány ZDARMA.

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 říjnu: Zdeněk Bláha (70 let) Manětín, Božena Tintschlová (86 let)
Vysočany, Jaroslava Jirglová (85 let) Manětín, Věra Fibingerová (81 let) Manětín,
Bohumil Brož (89 let) Česká Doubravice.
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BOHOSLUŽBY A MODLITBY ZA ZEMŘELÉ
„DUŠIČKY 2021“
čtvrtek

28. 10.

Stvolny

14:00

eucharistie
+ modlitba na hřbitově
Víska
15:30
modlitba na hřbitově
----------------------------------------------------------------------------pátek
29. 10.
Žebnice 16:00
modlitba na hřbitově
+ eucharistie
Kaznějov 18:00
modlitba s průvodem
(od kaple)
----------------------------------------------------------------------------sobota
30. 10.
Ledce
10:00
modlitba na hřbitově
Obora
13:00
eucharistie
+ modlitba na hřbitově
Rabštejn 13:00
modlitba na hřbitově
Nečtiny 14:00
eucharistie
+ modlitba na hřbitově
Hvozd
15:30
eucharistie
+ modlitba na hřbitově
Březín 15:30
modlitba na hřbitově
D. Jamné 16:30
modlitba na hřbitově
----------------------------------------------------------------------------neděle
31. 10.
Křečov 9:30
eucharistie
+ modlitba na hřbitově
Všeruby 11:00
eucharistie (sv. Martin)
+ modlitba na hřbitově
----------------------------------------------------------------------------úterý
2. 11.
D. Bělá 16:00
modlitba na hřbitově
+ eucharistie
Manětín 16:00
modlitba na hřbitově
+ eucharistie (sv. Barbora)
Plasy
16:00
modlitba na hřbitově
+ eucharistie
----------------------------------------------------------------------------neděle
7. 11.
Líšťany 11:00
eucharistie
+ modlitba na hřbitově

STAVEBNÍ ZÁZEMÍ MÁME TÉŽ VE SLUŽETÍNĚ
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Manětín ČOV a kanalizace
Petr Severa
Vlastníci nemovitostí se mohou na kanalizační řad
připojit od 1. 10. 2021 za předpokladu, že bude uzavřena smlouva s Městem Manětín (Smlouva o odvádění
odpadních vod), osazena revizní šachta a doložen doklad o vývozu a likvidaci odpadních vod za rok 2021 ze
stávajících DČOV, septiků a odpadních jímek.
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.
V případě zájmu o provedení kanalizační přípojky se
můžete obrátit na:
Město Manětín – výkopové práce 725 564 098,
606 683 687
Stavebniny L.L. Trade – možnost zapůjčení minibagru
727 893 921
Instalatérství Jaroslav Vopat – 775 743 330
Zemní a výkopové práce Antonín Macek – 737 815 229
Výkopové a instalatérské práce Libor Hromádka –
603 497 859 (vhodné v případě více přípojek najednou)
Z důvodu dokončovacích prací na vodovodním řadu
v Kůchově je prodloužena uzavírka komunikace na
Nečtiny do 31. 10. 2021. Autobusová zastávka je nadále
pro všechny linky a pro oba směry nadále přesunuta ke
kulturnímu domu (prostranství před objektem Manětín
č.p. 264) do odvolání.
Informace k připojení a uzavření smlouvy Vám podá
Josef Burda (místostarosta města) tel. 606 683 687
nebo Petr Severa tel. 724 147 642.
Co nepatří do kanalizace
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.
Rozhodně se do kanalizace nesmějí dostat chemické
látky, barvy, ředidla, motorové oleje, léky, omamné látky,
zahradní chemie, ale také biologický odpad (zbytky
jídel, odpad z kuchyňských drtičů), jedlé tuky a oleje,
hygienické potřeby (vlhčené a kosmetické ubrousky,
vatové tyčinky, jednorázové pleny apod.). Všechny tyto
věci ohrožují samotné fungování kanalizačního systému a čistíren odpadních vod.
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Odpad z kuchyňských drtičů
Zbytky potravin v kanalizaci podporují život různých živočichů. Odpad z kuchyňských drtičů zanáší kanalizaci
usazenými pevnými látkami, na které se vážou zejména
tuky, což může mít za následek snížení průtočnosti
kanalizačních přípojek až po jejich úplné ucpání.
Pozor na oleje a tuky!
Velké problémy v kanalizační síti způsobují tuky a oleje. Tuk se totiž usazuje na stěnách kanalizace, kde
tuhne a kde na sebe nabaluje další a další nečistoty.
Lepí se na něj ubrousky, hygienické potřeby a další
nečistoty. Důsledkem, který můžete pocítit na vlastní kůži, je ucpaný odpad nebo zatopení nemovitosti
znečištěnou vodou. Setkat se můžeme i s nepříjemným zápachem rozkládajícího se tuku, který se může
kanalizačními vstupy šířit ulicemi. Důsledky, které
pak zaměstnávají odborníky, jsou ucpaná čerpadla
nebo narušení biologického stupně čištění odpadních
vod. Odpadní vodu čistí bakterie, na které mají tuky
negativní vliv. Čistírny pak proto mohou pěnit, nebo
v některých místech i zahnívat. To vše snižuje kvalitu
vyčištěné vody.
Co ohrožuje čerpací stanice odpadních vod?
Plastové části z hygienických potřeb, které nepodléhají
rozkladu, zase mohou zcela zničit čerpadla v čerpacích stanicích odpadních vod. Čerpadlům také vadí
vhazování vláknitých materiálů do kanalizace (kousky
vaty, vlhčené ubrousky, odličovací tampony apod.).
Vlhčené ubrousky ucpávají čerpadla
Vlhčené ubrousky jsou totiž obvykle vyrobeny z dlouhých vláken netkané celulózy anebo z plastů a mají
tendenci ulpívat ve stokové síti v jakýchkoliv záhybech,
kříženích či překážkách a vytvářet vysoce odolnou
kompaktní masu. Důsledkem je výrazné snížení průtočného profilu kanalizačních sítí, zanášení česlí, ucpávání
čerpadel a vyřazení nejrůznějších čidel měřicí techniky
z činnosti.
Chemické látky ničí užitečné mikroorganismy v ČOV
Provoz čistírny odpadních vod může výrazně zkomplikovat řada chemických a nebezpečných látek, z nichž
některé jsou vysoce jedovaté a výbušné a mají negativní vliv na biologické procesy při čištění odpadní vody.
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Z kultury, obchodu, sportu a další informace
Víceúčelové hřiště Manětín
Objednávky na tel. čísle 728 678 889.

zajišťuje firma Růžena Kubešová, tel. 415 749 562,
723 763 418.

Ordinace praktického lékaře MUDr. Stehlíka oznamuje
změnu ordinační doby.
Z důvodu dovolené od 18. do 22. 10. 2021 bude ordinace: út 8.00–12.00 Manětín, čt 8.00–12.00 Manětín.
Ostatní dny bude ordinace v NZZ Dolní Bělá 8.00–
12.00 hod. Zastupuje MUDr. Tomáš Křiklán, praktický lékař v Dolní Bělé. Návštěvy lze nahlásit na tel. č. ordinací:
Manětín: 373 392 246, Dolní Bělá: 373 394 258

SDH Zhořec pořádá 9. 10. 2021 od 9.00 hod tradiční
výlov zhořeckého rybníka, při posezení
na hrázi. Občerstvení zajištěno, prodej
pečených i živých ryb.

Poděkování
Děkuji touto cestou všem, kteří poskytovali skvělou první pomoc mé mamince, paní Blance Karáskové z Mezí.
Marcela Jesslová s rodinou
Poděkování
Děkuji všem, kdo se podíleli na přípravě hasičské okrskové soutěže v Mezí a členům SDH Mezí za spolupráci
při pořádání akce. Ondřej Plic
TJ Sokol Manětín – oddíl kopané
Stará garda Sokol Manětín – podzim 2021 – výsledkový servis:
3. 9. 2021 Třemošná – MANĚTÍN 0:9 (0:2)
branky: Janouškovec Fr. 3×, Tuka Zd. 2×, Šírek K. 2×,
März J., Ibl M.
10. 9. 2021 MANĚTÍN – Druztová 4:2 (2:1)
branky: Janouškovec Fr. 3×, Štika T. 1×
17. 9. 2021 Plasy – MANĚTÍN 1:4 (0:2)
Branky: Barchanski J., Maršán Vl., Venta Vl., Ibl Míra
24. 9. 2021 MANĚTÍN – Dýšiná 2:0 (1:0)
Branky: Šlehofer D., Zelenka P.
Broušení – ostření
kotoučových, pásových, katrových pil. Kotouče
s sk plátky videové, hanibal atd. Tel. 775 255 993.
Výkup kožek proběhne v Manětíně u městského úřadu
6. 11. 2021 od 14.00 hodin. Králičiny 10 Kč. Výkup

Červený Hrádek prodává slepičky typu Tetra hnědá,
Dominant všechny barvy, Green Shell – typu Araukana
a Dark Shell – typu Maranska. Stáří 16–20 týdnů, cena
185–229 Kč/ ks. Prodej: 19. 10. 2021
Manětín – u pošty – 13.00 hod.
Výkup králičích kožek – cena dle poptávky.Info : Po–Pá
9.00–16.00 hod., tel. 601 576 270, 728 605 840, www.
drubezcervenyhradek.cz
Setkání seniorů se bude konat v úterý 26. 10. 2021
od 16.00 hodin v kulturním domě v Manětíně. Odjezd
autobusu: Zhořec – 13.45, Luková – 13.50, Mezí – 13.55,
Újezd – 14.00, Rabštejn nad Střelou – 14.20, Stvolny
– 14.25, Vysočany – 14.35, Kotaneč – 14.40, Hrádek –
14.55, Brdo – 15.05, Křečov – 15.20, Štichovice – 15.25,
Česká Doubravice – 15.35, Vladměřice – 15.40, Manětín
– 15.50. Rozvoz z KD Manětín cca ve 20.00 hodin.
Zemní a výkopové práce minibagrem
Telefon: 737 815 229
email: Macek.ml-osz@email.cz

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.

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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