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Zpravodaj Městského úřadu v Manětíně / MK ČR E 12287

VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ,
Josef Gilbert Matuška, starosta města
vstoupili jsme do roku 2021. Nejprve Vám i Vašim Zasedání zastupitelstva města
blízkým přeji především hodně zdraví, štěstí, spo- Zastupitelstvo města se schází pravidelně a jeho
kojenosti a kéž je rok 2021 pro Vás opravdu rokem zasedání se nekonají pouze v Manětíně, ale také
v dalších městských částech. V loňském roce tomu
dobrým a úspěšným!
Dovolte mi, abych se
v tomto zpravodaji podíval ještě na uplynulý
rok a napsal o tom, co
se i přes různé těžkosti
podařilo. Byl to rok velice zvláštní, kdy jsme
museli o mnohých
věcech začít přemýšlet jinak. Rád bych ale
poděkoval Vám všem,
kteří jste jakýmkoli způNová asfaltová komunikace Vomastka
sobem přispěli k tomu,
co se nám podařilo zorganizovat, opravit či vybudovat.
Výstavba nové kanalizace a nové čistírny
odpadních vod v Manětíně
V tomto roce pokračovala největší stavební akce
v Manětíně za poslední
desetiletí, a to výstavba
nové čistírny odpadních
vod a kanalizace, která
bude probíhat až do poloviny roku 2021. V roce
2020 byla městu poskytKrásné Vánoce v rabštejnském kostele
nuta dotace z rozpočtu
i s dárky pro děti jako každoročně
Plzeňského kraje ve výši
připravila paní Klára Vaňáková. Děkujeme!
Nová běžecká dráha v Manětíně
4.300.000 Kč.

bylo jinak. Zastupitelstvo města se sešlo celkem šestkrát – v únoru ve Stvolnech, v dalších měsících z důvodu pandemie vždy v Manětíně, a to v květnu, červnu,
červenci, září a prosinci.
Svatby v Manětíně v roce 2020
V roce 2020 se konalo v Manětíně celkem 33 svatebních obřadů, z toho 12 na zámku v Manětíně, 4 na zámku v Rabštejně nad Střelou, 9 v obřadní síni městského
úřadu, 4 církevní a 4 na jiných místech matričního obvodu města Manětín.
Co se povedlo v loňském roce:
Manětín
Nové infocentrum a výstavy v domě čp. 92
V roce 2020 zde žádné stavební práce neprobíhaly. Byl
zahájen provoz infocentra v nově zrekonstruovaných
prostorách. Na vybavení a nábytek město obdrželo
dotaci ve výši 30.000 Kč z rozpočtu Plzeňského kraje.
Ve druhé místnosti v přízemí proběhlo několik výstav,
a to především výstava fotografií a uměleckých prací.
Proběhla také fotografická soutěž. Děkuji všem, kdo se
na přípravě a organizaci těchto akcí podíleli.
Zprovoznění kašny se sochou sv. Floriana na západní
škarpě
Bylo dokončeno zprovoznění kašny se sochou sv. Floriana na západní škarpě.
Program regenerace městských památkových zón
MK ČR
Pro Městskou památkovou zónu Manětín byla přidělena celkem částka 1.355.000 Kč. Z této částky bylo
nakonec vyčerpáno pouze 539.000 Kč na dokončení
restaurování varhan v kostele sv. Barbory v Manětíně.
Celkové náklady závěrečné etapy byly 539.925 Kč.
Pro Městskou památkovou zónu Rabštejn nad Střelou
byla přidělena celkem částka 400.000 Kč. Byla provedena předposlední etapa restaurování varhan v kostele
Sedmibolestné Panny Marie v Rabštejně nad Střelou.
Celkové náklady v tomto roce byly 425.500 Kč.
Manětín – Leuchtenberg – setkání v roce 2020
Zástupci města Leuchtenberg navštívili Manětín v lednu
roku 2020, když se zúčastnili pohřbu Ing. Stanislava
Pešíka, se kterým dlouhá léta spolupracovali. K dalším
setkáním dojít nemohlo, protože všechny akce byly
nakonec zrušeny. Přesto jsme v telefonním kontaktu
s panem starostou Antonem Kapplem, který byl v letošním roce opětovně zvolen.
Příprava pozemků pro výstavbu nových rodinných
domů v Manětíně
Probíhají práce na projektové dokumentaci pro stavební
povolení na vybudování splaškové kanalizace, vodovodu, odvodnění komunikace a na vybudování samotné
komunikace. Dokumentace bude odevzdána do konce
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Zrestaurované varhany v kostele sv. Barbory
v Manětíně, kterým bude letos 300 let (1721)
ledna 2021. Byl bych rád, kdybychom co nejdříve získali
pro tyto práce stavební povolení, o které budeme žádat
příslušné odbory Městského úřadu v Kralovicích.
Průtah městem III. etapa
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje v roce 2020
zahájila projektování pro stavební povolení.
Manětínsko-nečtinský mikroregion
V minulém roce mikroregion obdržel dotaci 400.000 Kč
na pořízení sanitárního kontejneru. Toto zařízení bude
sloužit pro kulturní či společenské akce na území obcí
mikroregionu.
Modernizace sociálního zařízení v ZŠ Manětín –
II. etapa
Byla provedena druhá etapa modernizace sociálního zařízení v budově základní školy. Celkové náklady
826.472 Kč, z toho 350.000 Kč dotace z rozpočtu Plzeňského kraje.
Nová běžecká dráha v Manětíně
Byla vybudována nová běžecká dráha v Manětíně v prostoru vedle fotbalového a tréninkového hřiště. Celkové
náklady jsou 2.003.414 Kč včetně DPH. Dotace z rozpočtu Plzeňského kraje na tuto akci byla 1.600.000 Kč.
Nové doskočiště pro skok daleký v Manětíně
Bylo vybudováno také doskočiště pro skok daleký včetně rozběhové dráhy. Celkové náklady na tuto akci byly
101.204 Kč včetně DPH.
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Oprava střechy hlavní budovy čp. 96 v Manětíně
Byla provedena oprava střechy hlavní budovy domu
čp. 96 v Manětíně. Celkové náklady byly 325.789 Kč
bez DPH. Dotace z rozpočtu Plzeňského kraje byla
120.000 Kč.
Brdo – děkuji místním občanům za péči o vzhled a majetek obce. V roce 2020 proběhlo přeložení vzdušného
elektrického vedení do země a vybudování nového
veřejného osvětlení.
Česká Doubravice – děkuji místním občanům za péči
o vzhled a majetek obce.
Hrádek – děkuji místním občanům za péči o vzhled
a majetek obce.
Kotaneč – byla provedena větší oprava místní komunikace ve vesnici. Práce provedli pracovníci města ze
zakoupeného recyklátu. Byla prováděna údržba zelených ploch návsi.
Lipí – děkuji místním občanům za udržování obce.
Luková – byla prováděna údržba zelených ploch návsi
převážně pracovníky města.
Mezí – byla prováděna údržba zelených ploch návsi
pracovníky města, ale děkuji také místním občanům
za péči o vzhled a majetek obce.
Rabštejn nad Střelou – zajistili jsme péči o zeleň na
veřejných prostranstvích v majetku města. Děkuji také
místním za péči o vzhled a majetek obce.
Byla dokončena rekonstrukce historického mostu –
stavba proběhla v režii Správy a údržby silnic Plzeňského kraje.
Radějov – děkuji místním občanům za udržování obce.
Stvolny – byla prováděna údržba zelených ploch návsi
pracovníky města, ale děkuji také místním občanům
za péči o vzhled a majetek obce.
Újezd – děkuji místním občanům za péči o vzhled
a majetek obce.
Vladměřice – členy SDH byla provedena běžná údržba a oprava místních veřejných komunikací. Děkuji za
tuto práci a děkuji místním občanům za péči o vzhled
a majetek obce.
Vysočany – byla prováděna údržba zelených ploch
návsi, děkuji také místním občanům za péči o vzhled
a majetek obce.
Zhořec – byla prováděna údržba zelených ploch návsi
pracovníky města, ale i místními občany, za což jim
velice děkuji.
Pro připomenutí alespoň některé konané akce:
Leden 2020 – Tříkrálová sbírka 2020
18. ledna 2020 – desátá pravá manětínská zabijačka
31. ledna 2020 – 17. ples města Manětín v kulturním
domě
25. února 2020 – tradiční masopust v Manětíně
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8. května 2020 – kladení věnců u pomníků 2. světové
války
27. července 2020 – festival Procházky uměním Jitky
Hosprové – Luková
6. září 2020 – festival Procházky uměním – Slavnost
violy – koncert Jitky Hosprové v Manětíně v kostele
sv. Jana Křtitele. Dopolední koncert pro školu se nemohl uskutečnit. Oba koncerty je možné shlédnout na
facebookové stránce Procházky uměním.
14. září 2020 – lukostřelecká soutěž v Manětíně
25. září 2020 – vítání občánků v Manětíně – 12 dětí
29. listopadu 2020 – na začátku adventu se konalo
rozsvícení vánočního stromu v Manětíně
23. prosince 2020 – do Manětína přivezli místní skauti
Betlémské světlo
Poděkování:
Jednotka sboru požární ochrany města
V minulém roce měla výjezdová jednotka výjezdy
i mimo katastry města. Rád bych i tímto způsobem
poděkoval všem členům jednotky za to, že jsou ochotni
obětovat svůj čas a síly pro druhé. Jedná se o činnost,
kterou konají zdarma a ve svém volném čase! Velice
si toho vážím.
Koncerty vážné hudby v Manětíně
Děkuji panu Václavu Novákovi za organizaci koncertů
vážné hudby v Manětíně. V loňském roce bylo naplánováno celkem 6 koncertů. Nakonec se konaly pouze
4 koncerty, které proběhly v zámeckém sále a v kostele
sv. Jana Křtitele.
Poděkování a podpora činnosti spolků
Rád bych na tomto místě poděkoval jednotlivým spolkům za organizování různých akcí, za dobrou reprezentaci města. Mnoho akcí jste připravovali. Tyto akce
ale nakonec nemohly proběhnout. Město i v loňském
roce podpořilo spolkovou činnost na území města také
finančně.
Poděkování za promítání v našem kině
Děkuji také těm, kdo promítají v našem kině! Jsem rád,
že si kino drží své příznivce.
Poděkování přispěvatelům Manětínského zpravodaje
Rád bych na tomto místě také poděkoval všem přispěvatelům Manětínského zpravodaje.
Tříkrálová sbírka 2021 – tentokrát online
Jako již tradičně se koná v první polovině ledna Tříkrálová sbírka. Děkuji všem, kteří se podílí na přípravě a organizaci! V současné situaci, kdy se nacházíme v 5. stupni
PES, není možné sbírku konat tak jako vždycky, ale
pouze online. Tříkrálovou sbírku můžete podpořit na
číslo účtu 66008822/0800. Pokud uvedete variabilní
symbol 7770358, pak bude jasné, že přispíváte z Manětína. Více na jiném místě v tomto zpravodaji.
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MĚSTSKÁ KNIHOVNA MANĚTÍN
Alena Fišerová
Milí čtenáři, do nového roku 2021 bych nám všem
chtěla popřát, abychom se ve zdraví co nejdříve vrátili k našemu běžnému životu a nemuseli se na sebe
usmívat přes roušky. Do té doby se však knihovna musí i nadále řídit aktuálním nařízením vlády.
Od 4. 1. 2021 do odvolání proto funguje v režimu:
„BEZKONTAKTNÍ ODBĚR“ (pondělí, středa, pátek:
10.00–15.00). Co to znamená pro čtenáře? – Můžete si
předem objednané knihy po TELEFONICKÉ DOMLUVĚ
vyzvednout. Knihy můžete i vracet. Objednávat můžete
e-mailem nebo telefonicky (373 392 301).
Čtenáře, kteří mají uveden v knihovně e-mail nebo telefon, jsme již informovali, ale pro ostatní čtenáře ještě oznamujeme: Všechny výpůjčky budou čtenářům
automaticky prodlouženy do doby, než bude možné
knihovnu opět otevřít. Žádné pokuty z prodlení účtovány nebudou. Zároveň touto cestou prosím čtenáře, kteří
mají knihy již delší čas, např. od března 2020, o jejich
postupné vracení. O některé mají zájem jiní čtenáři.
Děkuji za pochopení. Vy se i v době uzavření můžete
těšit na nové knihy, které pro Vás neustále připravujeme, například:
pro dospělé:
Robert Bryndza – Mlha nad Shadow Sands
Luca di Fulvio – Chlapec, který rozdával sny
Kate Mortonová – Šepot vzdálených chvil
Zdeněk Zikmund – Bican proti Hitlerovi: fotbal v Protektorátu Čechy a Morava
pro děti:
Lily Small – Zvířátka z Kouzelného lesa. Poník Poly
Libor Drobný – Vyjmenovaná slova: interaktivní mluvící
kniha
Marija Beršadská – Jak si velká malá holčička ochočila
město
Marcin Mortka – Tappiho toulky po Bručících horách
Další novinky najdete v našem on-line katalogu:
https ://katalog.manetin.cz/

Informace: Přijímáme přihlášky do projektu Bookstart –
S knížkou do života. Je určena pro děti 3–6 let a jejich
rodiče. Z 10 míst jsou volná ještě 2 místa. Startovací
dárkový balíček bude předáván při první schůzce na
začátku roku 2021 – hned jak to bude možné. Bližší
informace rádi předáme telefonicky.
Našim čtenářům – seniorům nabízíme v lednu možnost
knihy si telefonicky objednat a nabízím donášku před
jejich vchodové dveře. (Roznáška bude vždy ve čtvrtek
odpoledne – pouze v Manětíně).
Další informace o knihovně a aktuality najdete na adrese: https://manetin.knihovna.cz/

BLAHOPŘEJEME
Věra Janouškovcová, Josef Gilbert Matuška
Blahopřejeme našim spoluobčanům, kteří se dožívají v tomto měsíci životního jubilea. Přejeme všechno dobré,
hodně zdraví, štěstí a radosti do dalších let! Jubilanti v měsíci lednu: Otilie Václavíková (87 let) Manětín, Ludmila
Chlupsová (75 let) Manětín, Josef Hlous (80 let) Manětín, Jaroslava Šimková (88 let) Manětín, František Štiller
(70 let) Manětín, Eva Schwarzová (75 let) Stvolny, Libuše Urbanová (90 let) Manětín, Anežka Suková (70 let)
Manětín, Jan Kovář (70 let) Manětín, Jiřinka Skřivánková (81 let) Manětín.
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USNESENÍ Z 19. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA MANĚTÍN
KONANÉHO DNE 16. 12. 2020
Eva Vaňková
Zastupitelstvo města bere na vědomí:
125/20 – zprávu o činnosti starosty od posledního
zasedání zastupitelstva města, která je přílohou
č. 1 tohoto usnesení.
Zastupitelstvo města schvaluje:
126/20 – program 19. zasedání ZM.
127/20 – zapisovatelkou jednání paní Evu Vaňkovou.
128/20 – ověřovateli zápisu pana Jana Fencla a pana
Miloslava Brože.
129/20 – rozpočtové opatření č. 6, které je přílohou
č. 2 tohoto usnesení.
130/20 – Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2022
až 2025, který je přílohou č. 3 tohoto usnesení.
131/20 – rozpočet města na rok 2021 dle návrhu, který
je přílohou tohoto usnesení č. 4, přičemž příjmy činí
58 813 tis. Kč, výdaje činí 86 869 tis. Kč s tím, že schodek rozpočtu bude hrazen z úvěru města od KB a. s.
132/20 – prodej pozemku parc. č. st. 353/3 o výměře
710 m2 v k. ú. Manětín dle geometrického plánu č.
728-177/2020 za cenu 100 Kč/m2 panu K. E.
133/20 – prodej pozemku parc. č. st. 354 o výměře
479 m2 v k. ú. Manětín, dle GP 728-177/2020, spoluvlastníkům stavby stojící na tomto pozemku do
podílového spoluvlastnictví s velikostí podílů jednotlivých spoluvlastníků odpovídající spoluvlastnickým
podílům těchto spoluvlastníků na předmětné stavbě
takto: M. F. 4/12, P. K. 4/12, M. M. 1/12, S. P. 3/12, za
cenu 100 Kč/ m2, kterou tito kupující uhradí společně
a nerozdílně.
134/20 – prodej pozemku parc. č. 1617/37 o výměře
68 m2 v k. ú. Stvolny dle geometrického plánu č. 168206401/2020 za cenu 100 Kč/m2 paní M. G. S.
135/20 – prodej pozemku parc. č. st. 5 o výměře
140 m2 v k. ú. Luková za cenu 100 Kč/m2 panu J. D.
136/20 – záměr směny pozemku parc. č. 934/3 o výměře 298 m2 v k. ú. Brdo u Manětína dle geometrického plánu 149-27/2019.
137/20 – záměr prodeje pozemku parc. č. 1254/1 o výměře 62 m2, parc. č. 1254/3 o výměře 69 m2 a parc.
č. 1925 o výměře 254 m2 dle geometrického plánu
728-177/2020, vše v k. ú. Manětín.
138/20 – záměr prodeje pozemku parc. č. 91/3 o výměře 61 m2, parc. č. 91/8 o výměře 2 m2 a parc. č.
91/2 o výměře 105 m2 v k. ú. Rabštejn nad Střelou.
139/20 – Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě v k. ú. Manětín, která je pří-
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lohou tohoto usnesení č. 5, a pověřuje starostu jejím
podpisem.
140/20 – Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě v k. ú. Manětín, která je přílohou tohoto usnesení č. 6, a pověřuje starostu jejím podpisem.
141/20 – Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě v k. ú. Manětín, která je přílohou tohoto usnesení č. 7, a pověřuje starostu jejím podpisem.
142/20 – Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě v k. ú. Manětín, která je přílohou tohoto usnesení č. 8, a pověřuje starostu jejím podpisem.
143/20 – Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IV-120017052, Manětín, PS, pč. 815/3, kNN s ČEZ Distribuce
a. s., IČ 24729035, která je přílohou tohoto usnesení
č. 9, a pověřuje starostu města jejím podpisem.
144/20 – Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IV-120017159, Manětín, PS, pč. 204, kNN, s ČEZ Distribuce
a. s., IČ 24729035, která je přílohou tohoto usnesení
č. 10, a pověřuje starostu města jejím podpisem.
145/20 – Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IV-120016533/VB/001, Manětín, PS, Rabštejn nad Střelou,
p1/3, kNN s ČEZ Distribuce a. s., IČ 24729035, která
je přílohou tohoto usnesení č. 11, a pověřuje starostu
města jejím podpisem.
146/20 – Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení
věcného břemene a dohodu o umístění stavby č.
IV-12-0017067/Sobs VB/1 s ČEZ Distribuce a. s., IČ
24729035, která je přílohou tohoto usnesení č. 12,
a pověřuje starostu města jejím podpisem.
147/20 – Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IV-120017142 Manětín, PS, Rabštejn nad Střelou, čp. E50,
kNN s ČEZ Distribuce a. s., IČ 24729035, která je přílohou tohoto usnesení č. 13, a pověřuje starostu města
jejím podpisem.
148/20 – změny ve vymezení rozsahu předmětu díla
„Manětín – ČOV a kanalizace“ blíže specifikované a odůvodněné v jednotlivých změnových listech č. 11–15.
149/20 – ZM schvaluje dodatek č. 3 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. 14,
a pověřuje starostu města jeho podpisem.
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150/20 – Dodatek č. 4 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. 15, a pověřuje
starostu města jeho podpisem.
151/20 – Dodatek č. 1 smlouvy o dílo s firmou TUBEKO SPORT, spol. s r.o., IČ 49825020, na vybudování nové běžecké dráhy na hřišti v Manětíně, který je
přílohou tohoto usnesení č. 16, a pověřuje starostu
města jeho podpisem.
152/20 – odložení projednání bodu Žádost o souhlas
se zavedením přívodu elektřiny k pozemku v k. ú. Rabštejn nad Střelou do vyjádření spoluvlastníka pozemku.
Zastupitelstvo města neschvaluje:
153/20 – prodej pozemku parc. č. 772/1 o výměře
98 m2 a pozemku parc. č. 107/22 o výměře 85 m2, oba
v k. ú. Rabštejn nad Střelou, za cenu 150 Kč/m2 firmě
Glocal Consulting s. r. o., IČ 25775189.

154/20 – záměr prodeje pozemku parc. č. 1771/13
o výměře 11 m2, části pozemku parc. č. 1771/4 o výměře cca 60 m2, části pozemku parc. č. 1771/11 o výměře
cca 20 m2 části pozemku a části pozemku parc. č.
1771/12 o výměře cca 10 m2 v k. ú. Manětín.
155/20 – záměr prodeje pozemku parc. č. 18/4 o výměře 352 m2 a pozemku parc. č. 18/5 o výměře 36 m2
v k. ú. Manětín.
156/20 – záměr prodeje části pozemku parc. č. 503/1
a části pozemku parc. č. 504/9 o celkové výměře cca
200 m2 v k. ú. Rabštejn nad Střelou dle zákresu do
katastrální mapy.
Zastupitelstvo města si vyhrazuje pravomoc:
157/20 – rozhodování o případných podmínkách uzavření sportovního areálu v Manětíně.

MÍSTNÍ POPLATKY V ROCE 2021
Místní poplatek za odvoz odpadu (Obecně závazná
vyhláška č. 3/2019). Roční poplatek ve výši 600 Kč platí
fyzická osoba přihlášená v obvodu města a fyzická
osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není
hlášena k pobytu žádná fyzická osoba. Po úhradě si
vyzvedněte známky na popelnice na městském úřadu.
Do doby splatnosti poplatku platí registrační známky
vydané v loňském roce.
Poplatek ze psů (Obecně závazná vyhláška č. 2/2019).
Poplatku podléhají psi starší tří měsíců, sazba poplatku
v Manětíně činí 300 Kč za rok, druhý a další pes 450 Kč.
Sazba poplatku pro držitele psů v ostatních částech
města kromě Manětína je 150 Kč ročně, druhý a další
pes 225 Kč.
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Důchodci, pokud je důchod jediným zdrojem jejich příjmu, platí za jednoho psa maximálně 200 Kč ročně, za
druhého a dalšího psa také 200 Kč ročně.
Nájemné z pozemků pronajatých městem občanům
na základě nájemních smluv.
Uvedené poplatky a nájemné jsou splatné do 31. března 2021 a je možné je uhradit:
– bezhotovostním převodem účet město číslo 246 820
690/0300 pod variabilními symboly, které jsou stále
stejné, v případě potřeby Vám je sdělíme na telefonním
čísle 373 392 258 (příp. do zprávy pro příjemce uveďte
jméno, příjmení a adresu),
– hotově nebo platební kartou v pokladně města.
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Vážení vlastníci nemovitostí a nájemci pozemků,
upozorňujeme Vás, že již nebudeme zasílat složenky
na úhradu výše uvedených místních poplatků (odvoz
odpadu, nájemné, psi), dle OZV každoročně splatných
k 31. 3., pod Vaším variabilním symbolem, který je stále
stejný.
Městský úřad nemá povinnost oznamování či zasílání
složenek na tyto poplatky. Přesto Vás prosíme o laska-

vost, kdo jste tak ještě neučinil, abyste nám, z důvodu
lepší komunikace a pro případné upozornění na nedoplatek, na níže uvedené kontakty, zaslali nebo telefonicky oznámili Vaši emailovou adresu a telefonní číslo.
Tel.: 373 392 258, 724 147 641
Email: hburdova@manetin.cz
pseverova@manetin.cz

ADVENTNÍ ČAS V DOMĚ S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU V MANĚTÍNĚ
Eva Sevelková, koordinátorka střediska Manětín
Zpříjemnit adventní dobu se snažily naše pečovatelky
v této těžké době více než kdy jindy. Ve svém volném
čase napekly klientům perníčky a pro mnoho klientů
zprostředkovaly prostřednictvím Ježíškových vnoučat
krásné a hodnotné dárky.
„Ježíškova vnoučata“ jsou od roku 2017 projektem
Českého rozhlasu, který se zaměřuje na plnění přání
lidí, kteří žijí v zařízeních pro seniory v celé České
republice.
Naše organizace společně s dárci dopomohla k realizaci 66 dárků. K našim klientům putovaly postele se
zdravotními matracemi, komfortní ušáky, nové televizory, lednice, pračky a mnoho dalších věcí. Většina
laskavých mecenášů přibalila vánoční cukrovinky, dary
putovaly i k domácím
mazlíčkům.
Díky projektu jsme
mohli předat zde v Manětíně krásnou televizi,
vysavač, uklízecí sady,
záclony, zásoby potravin pro domácí mazlíčky a mnoho dalších
věcí. Předávání dárečků bylo velmi dojemné
jak pro klienty pečovatelské služby v Manětíně, tak pro pečovatelky,
které dárky předávaly.
2020 nebyl rokem zdaleka ideálním, pro sociální služby rokem velice náročným. Přejme si
proto společně, aby byl
rok 2021 rokem lepším,
veselejším! Přejme si,

2021

abychom byli všichni zdraví a náš život se opět vrátil
k příjemným věcem.
Touto cestou bych chtěla poděkovat všem pečovatelkám, které se v této době starají o naše starší spoluobčany a více než kdy jindy se snaží dodávat jim energii
a sílu. Děkujeme také městu Manětín za spolupráci,
bez které bychom nemohli dobře dělat svoji krásnou
a potřebnou práci.
Kontakt: Mgr. Eva Sevelková, koordinátorka – středisko
Manětín. Tel: 774 483 730
Centrum pečovatelských a ošetřovatelských služeb
Město Touškov
Partyzánská 519, 330 33 Město Touškov
http://www.pecovatelskasluzba.cz/
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MANĚTÍN ČOV A KANALIZACE
Petr Severa
V prosinci se nám podařilo dokončit povrchy v krajské
komunikaci. Zastávky autobusů jsou opět na náměstí.
Dále byla opravena komunikace směrem na Brdo. Asfaltování povrchů proběhlo v obytné zóně na Vomastce,
v Kůchově od č. p. 292 – k č. p. 302 a výjezd k lékařskému domu od čerpací stanice. Nově byla vybudována asfaltová komunikace od č. p. 251 k č. p. 321 (Vomastka).
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V následujících týdnech budou probíhat práce na
stoce F u stavebnin, kde bude omezen průjezd vozidel. Zhotovitel bude dále pokračovat na zbývajících
stokách a v jarních měsících bude vyasfaltována
používaná objízdná trasa, která bude využita při stavbě stoky D od č. p. 248 (služebna PČR) k č. p. 203
(Rubišpark).
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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Jsme tu pro Vás a naše sociální služby Vám umožní žít
v pohodlí domova. Posláním naší služby je snaha o to,
abyste mohli co nejdéle zůstat doma, i když už Vám Vaše
síly nestačí na zajištění domácnosti a péče o sebe.
Zachováte si tak soukromí, navyklý způsob
života a kontakt s rodinou a kamarády.
Služby poskytujeme:
Manětín – Zhořec, Mezí, Luková, Újezd, Lipí, Radějov,
Vladměřice, Česká Doubravice, Brdo, Hrádek,
Vysočany, Kotaneč, Stvolny, Rabštejn nad Střelou,
Nečtiny – Hrad Nečtiny, Plachtín, Březín, Češtětín,
Leopoldov, Lešovice, Doubravice, Jedvaniny,
Kamenná Hora, Nové Městečko
Bezvěrov – Buč, Chudeč, Dolní Jamné, Krašov,
Nová Víska, Potok, Služetín, Světec, Vlkošov, Žernovník
POSKYTOVANÉ ČINNOSTI:
– pomoc při zajištění chodu domácnosti
(nákupy, pochůzky, pomoc s velkým i běžným úklidem, praní a žehlení prádla, atd.)
– pomoc s péčí o vlastní osobu
(oblékání, včetně speciálních pomůcek, pomoc při přesunech na vozík a lůžko, pomoc s jídlem)
– pomoc při osobní hygieně
(koupání, péče o vlasy, pomoc při použití WC)
– zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
(doprovody k lékaři, na úřady, apod.)
– pomoc při zajištění stravy (dovoz obědů, ale i jejich ohřátí)
– některé další fakultativní služby (např. dohled nad klientem)
Cena: 130 Kč za hodinu, účtuje se skutečně strávený čas (2 Kč jedna minuta)

„ROZHODUJEME O TOM, JAK BUDEME ŽÍT.“
Kontakt: 774 483 706

e-mail: ps5@pecovatelskasluzba.cz
www.pecovatelskasluzba.cz

2021
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Z KULTURY, OBCHODU, SPORTU A DALŠÍ INFORMACE
Oznámení
Dopravní zdravotní služba Antonín Kubů oznamuje,
že z důvodu celkové opotřebovanosti končí s činností
k 31. 12. 2020. Převozy pacientů přebírá DZS Josef
Kouba, dispečink Žihle, telefon 373 396 052. Všem přeji
v roce 2021 pevné zdraví. Váš Antonín Kubů.
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.
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
Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny
v Manětíně, dne 19. 1. 2021 (7.30–15.30 hod)
Manětín čp. 135, 136, 178, 186, 187, 188, 190, 193, 194,
196, 197, 198, 214, 228, 233, 236, 239, 310, 318, parc.
č. 207/10, parc. č. 213/2, parc. č. 229, E17, E20, E21,
E25, E4, E43, E44
Výkup kožek proběhne v Manětíně u městského úřadu
v sobotu 6. 2. 2021 od 14.00 hodin. Králičiny 10 Kč. Výkup zajišťuje firma Růžena Kubešová, tel. 415 749 562,
723 763 418.

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

Nábytek Štuksa, spol. s r.o.
Hledáme údržbáře strojů pro zpracování
dýh. Nabízíme stabilní pracovní kolektiv,
zajímavou práci, vstřícné jednání. Velmi dobré podmínky v příjemném prostředí. Vysoké finanční ohodnocení.
Praxe v oboru výhodou. www.stuksa.cz, tel. 777 697 356
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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

UPOZORNĚNÍ
Sběrný dvůr Nečtiny upozorňuje, že odpad do sběrného dvora je možné bezplatně uložit pouze řádně
vytříděný a v omezeném množství - maximálně jeden
vozík (kára) za auto. V případě likvidace či vyklízení většího objemu odpadu je třeba jej likvidovat na
vlastní náklady – objednat kontejner a nechat vyvézt
TS Města Manětín nebo si zajistit vlastní odstranění
rovnou na skládku.

Ing. Dana Krepindlová (roz. Holotová)
tel.: 777 023 423, 773 333 606 (asistentka)
Otevírací doba kancelář MANĚTÍN:
Manětín 89 (v budově MěÚ 1. patro)
Pondělí:
9.00–15.00 hod
Středa:		
9.00–15.00 hod
Ostatní dny dle tel. domluvy,
možná je i osobní návštěva u klienta.
Další pobočky, ve kterých náš tým najdete:
Třemošná, Plasy, Horní Bříza, Město Touškov,
Plzeň-Bory
Nabídka našich služeb:
• Životní a úrazové pojištění pro dospělé i děti
• Pojištění motorových vozidel –
povinné i havarijní
• Pojištění majetku a odpovědnosti,
cestovní pojištění
• Stavební spoření
(Raiffeisen, Česká spořitelna)
• Penzijní spoření
• Hypotéky až u 5 bank
• Investice (fondy, Partner Invest)

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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Tříkrálová sbírka
sbírka 2021
2021

Milí přátelé,

Milí přátelé,

vevednech
České republice
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tradičníTříkrálová
Tříkrálovásbírka
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Letošní
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Letošní
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neboťpři
při5.
5. stupni
stupni PES
PESnemohou
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potěšit
další
lidi lidi
dobré
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díledíle
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s chudými.
Také
řada
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doprovodných
a potěšit
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dobré
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společném
solidarity
s chudými.
Také
řada
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je zahajování
sbírky asbírky
žehnání
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máte možnost,
jak do
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kasiček potřebných
na podporu přispět!
potřebných přispět!
kasiček
na podporu
Letos koledujeme také ONLINE! Díky online kasičce umístěné na oficiálním webu sbírky www.trikralovasbirka.cz
můžete také
po zhlédnutí
kolednického
videakasičce
přispět na
pomoc lidem
nouzi nejblíže
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Letos
koledujeme
ONLINE!
Díky online
umístěné
na voficiálním
webu
sbírky
bydliště,
a
to
zadáním
poštovního
směrovacího
čísla
nebo
názvu
nejbližší
charity.
www.trikralovasbirka.cz můžete po zhlédnutí kolednického videa přispět na pomoc lidem v nouzi

nejblíže Vašeho bydliště, a to zadáním poštovního směrovacího čísla nebo názvu nejbližší charity.

ZVEME VÁS NA ONLINE KOLEDU NA WWW.TRIKRALOVASBIRKA.CZ!
můžete nás podpořit na číslo účtu66008822/0800 pod variabilním symbolem pro Manětín: 7770358

ZVEME VÁS NA ONLINE KOLEDU NA WWW.TRIKRALOVASBIRKA.CZ!
můžete nás podpořit na číslo účtu66008822/0800 pod variabilním symbolem pro Manětín: 7770358
CHARITNÍ KASIČKY tříkrálové sbírky, do kterých bude možné přispět v hotovosti, budou umístěny
na Městském úřadu Manětín, Obecním úřadu Štichovice, v Info-café Četnická stanice Rabštejn nad
Příjemné
s Tříkrálovou
sbírkou amůžete
strávitkostelech
také při farnosti
Tříkrálovém
koncertě, který bude
Střelou,chvíle
Regionálním
muzeu Nečtiny
v jednotlivých
Manětín.

přenášen 10. ledna od 18 hodin na ČT1. V jeho průběhu nebo i kdykoli jindy můžete do Tříkrálové
sbírky přispívat i formou DMS prostřednictvím čísel uvedených na obrázcích.
Příjemné chvíle s Tříkrálovou sbírkou můžete strávit také při Tříkrálovém koncertě, který bude pře-

nášen 10.
ledna od 18
hodin nazaČT1.
jeho průběhu
nebo
i kdykolisbírce
jindy imůžete
do Tříkrálové
sbírky
Jménem
potřebných
děkujeme
vaši Vštědrost
a přízeň
Tříkrálové
v nepříznivých
podmínkách.
přispívat i formou DMS prostřednictvím čísel uvedených na obrázku.

Jménem
potřebných
Diecézní
charita
Plzeň děkujeme za vaši štědrost a přízeň Tříkrálové sbírce i v nepříznivých podmínkách.
Diecézní charita Plzeň
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