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DĚKUJEME, VAŠE POMOC NEVIDOMÝM JE VIDĚT!
Eva Wollrábová, koordinátor sbírky
Milí dárci, děkujeme Vám za podporu 17. ročníku
sbírky Světluška, kterou pořádá Nadační fond Českého rozhlasu, a do kterého se Základní škola Manětín
zapojila již sedmým rokem. Koupí dárkových předmětů od našich dobrovolníků z 9. třídy jste přispěli
krásnou částkou 11.783 Kč na přímou pomoc nevidomým a těžce zrakově postiženým dětem i dospělým
z celé České republiky. V celkovém součtu za všech
sedm let, co žáci naší školy akci pořádají, to činí
neuvěřitelnou sumu 82.298 Kč. Děkujeme všem !!!
Více na: www.svetluska.net

Stejně jako my, i zrakově postižení se snaží žít naplno,
rozvíjet se a přibližovat se představě samostatného
života. My jim na této cestě díky vaší přízni podáváme
pomocnou ruku a snažíme se srovnat jejich nesnadnou
výchozí pozici a zvládat překážky, kterým musí kvůli
hendikepu čelit.
Světluška je dlouhodobý projekt Nadačního fondu
Českého rozhlasu, který pomáhá těžce zrakově postiženým. Už od roku 2003 se ve Světlušce snažíme
dělat radost hned dvakrát, a to jak nepřetržitou finanční
pomocí zrakově postiženým, tak pořádáním osvětových
a zážitkových aktivit pro všechny dárce.

Na své si u nás přijdou sportovní nadšenci v rámci
Nočních běhů pro Světlušku, milovníci kávy a neotřelých zážitků v Kavárně POTMĚ, hudební fanoušci na
koncertě Světlo pro Světlušku i kolemjdoucí, kteří rádi
jednoduše přispějí světluškám v ulicích během Sbírkových dnů Světlušky. Shromážděné finanční prostředky
pak přerozdělíme všem nevidomým a slabozrakým
jednotlivcům bez ohledu na věk, lidem, kteří o zrakově
postižené pečují, nebo organizacím, které následně
mohou realizovat své projekty zaměřené například na
vzdělávání, vytváření pracovních míst, vývoj nových
technologií nebo průvodcovské a asistenční služby.

VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ,
Josef Gilbert Matuška, starosta města
zdravím Vás na začátku října. V posledních dnech se začíná nákaza nemocí
Covid 19 šířit i v našem městě. Dávejte
prosím na sebe pozor, dodržujte prosím
aktuální nařízení a zbytečně se nevystavujte nebezpečí.
Dnes bych se s Vámi chtěl podělit o následující:
Výstavba nové kanalizace a ČOV v Manětíně
V minulém měsíci pokračovaly práce na
stokách v hlavní silnici. Uzavírka hlavní
silnice by měla probíhat do listopadu.
V současné době probíhají práce v úseku od křižovatky na Stvolny ke stávající
čistírně odpadních vod pro bytové domy
Procházky uměním 2020, kostel sv. Jana Křtitele v Manětíně
při částečné uzavírce. Práce probíhají
také na čistírně odpadních vod i na dalších stokách. Stále platí, že bude v průběhu podzimu Vítání občánků v Manětíně
provedena finální oprava povrchů alespoň hlavních 25. září 2020 se konalo slavnostní vítání občánků
v obřadní síni našeho města. Přivítali jsme celkem
místních komunikací.
10 nových občánků našeho města. Pozváno bylo
Dotace – žádosti o dotace z Plzeňského kraje
celkem 12 nových občánků.
Z programu obnova historického stavebního fondu
v památkových rezervacích a zónách schválena do- Setkání seniorů 2020 – zrušeno
tace 120 000 Kč na výměnu střešní krytiny čp. 96 V měsíci říjnu se každoročně koná setkání seniorů.
v Manětíně.
Letos jsme se rozhodli toto setkání zrušit z důvodu
Z programu vodohospodářské infrastruktury 2020 šíření nemoci Covid 19. Pevně věřím, že si vše buPlzeňského kraje schváleno 4.300.000 Kč na kana- deme moci vynahradit v příštím roce.
lizaci a ČOV v Manětíně.
Z programu významné investice do sportovišť Pl- Příprava rozpočtu města na rok 2021
zeňského kraje 2020 schváleno 1.600.000 Kč na Zahájili jsme přípravu rozpočtu města na příští rok.
vybudování nové běžecké dráhy v Manětíně. Práce Zvu spolky a organizace, aby se ozvaly se svými
projekty a žádostmi na příští rok, do 15. listopadu
probíhají.
Z programu podpora pro obce, které mají uzavře- 2020. V příštích letech budeme muset zvládnout
nou smlouvu s registrovaným poskytovatelem so- dopady letošní pandemie na ekonomiku. Z tohoto
ciálních služeb na zajišťování pečovatelské služby důvodu budeme přistupovat k výdajům opatrněji.
na území Plzeňského kraje v roce 2020 schválena
dotace 132.359 Kč na náklady na pečovatelskou Poděkování za hlasy v krajských volbách
službu.
Děkuji Vám všem, kteří jste mi projevili důvěru a dali
jste mi hlas v krajských volbách. Velice si toho vážím
Výměna elektrického vedení v Brdě a nové veřejné a je to pro mě povzbuzením do další práce pro naše
osvětlení
město.
Byla dokončena výměna vzdušného elektrického vedení kabelem v zemi. Bylo dokončeno nové veřejné Příští zasedání zastupitelstva se bude konat ve čtvrosvětlení, které prováděli pracovníci našeho města. tek 29. října 2020 v Manětíně.
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VÝBĚR Z USNESENÍ 18. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA MANĚTÍN
KONANÉHO DNE 30. 9. 2020
Eva Vaňková
Zastupitelstvo města bere na vědomí:
88/20 – zprávu o činnosti starosty od posledního
zasedání zastupitelstva města, která je přílohou
č. 1 tohoto usnesení.
Zastupitelstvo města schvaluje:
92/20 – rozpočtové opatření č. 5, které je přílohou
č. 2 tohoto usnesení.
93/20 – přijetí dotace ve výši 132 359 Kč z programu Podpora pro obce, které mají uzavřenu smlouvu
s registrovaným poskytovatelem sociálních služeb
na zajišťování pečovatelské služby pro rok 2020.
94/20 – prodej pozemku parc. č. 19/1 o výměře
1 626 m2 v k. ú. Vysočany u Manětína paní M. K. E.
za cenu 70 Kč/m2.
95/20 – záměr prodeje pozemku parc. č. st. 429
v k. ú. Manětín.
96/20 – záměr prodeje části pozemku parc. č. 1270/1
o výměře cca 850 m2 v k. ú. Manětín, s tím, že tato část
nebude zasahovat do stávající místní komunikace.
97/20 – záměr prodeje části pozemku parc. č. st.
354 o výměře cca 700 m2 v k. ú. Manětín.
98/20 – záměr prodeje části pozemku parc. č. st.
353/3 o výměře cca 850 m2 v k. ú. Manětín.
99/20 – záměr prodeje části pozemku parc. č. 16/1
o výměře cca 300 m2 v k. ú. Brdo u Manětína.
100/20 – záměr prodeje části pozemku parc. č. 528/3
o výměře cca 100 m2 v k. ú. Rabštejn nad Střelou.
101/20 – záměr prodeje pozemku parc. č. 772/1
o výměře 98 m2 a pozemku parc. č. 107/22 o výměře
85 m2, oba v k. ú. Rabštejna nad Střelou.

102/20 – záměr prodeje pozemku parc. č. st. 5 o výměře 140 m2 v k. ú. Luková.
114/20 – pořízení Změny č. 2 územního plánu Manětín v souladu s § 6 odst. 5 písm. a) zákona č.
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním
řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisu.
Změna bude pořízena zkráceným postupem.
115/20 – pana Ing. Ondřeje Fáberu jako určeného
zastupitele pro pořizování Změny č. 2 Územního
plánu Manětín.
116/20 – úplnou náhradu nákladů na pořízení změny
č. 2 územního plánu Manětín navrhovateli. S každým
navrhovatelem bude k tomuto účelu před pořízením
změny č. 2 územního plánu uzavřena dohoda.
117/20 – nabídku pana Ing. Pavla Marka na akci Manětín parcelace lokality Z3 – Komunikace a zpevněné
plochy pro stavební povolení.
Zastupitelstvo města neschvaluje:
119/20 – záměr prodeje pozemku parc. č. 601/1
o výměře 1 519 m2 v k. ú. Manětín.
120/20 – ZM trvá na oddělení pruhu o šířce 4 m
z pozemku parc. č. 1270/1 a parc. č. 1270/6 v k. ú.
Manětín pro případné rozšíření přilehlé komunikace.
121/20 – ZM odkládá rozhodnutí o záměru prodeje
pozemku parc. č. 1270/1 a parc. č. 1270/6 v k. ú.
Manětín.
Úplné znění usnesení naleznete na webových stránkách města.

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: Anna Šafrová (70 let) Manětín, Božena Tintschlová (85 let) Vysočany, Jaroslava
Jirglová (84 let) Manětín, Josef Sidorjak(70 let) Vysočany, Věra Fibingerová (80 let) Manětín a Bohumil Brož
(88 let) Česká Doubravice.
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MĚSTSKÁ KNIHOVNA MANĚTÍN
Alena Fišerová
Jsme rádi, že akci BALENÍ UČEBNIC využilo tolik
malých čtenářů a určitě ji budeme opakovat i v příštím roce.
Dojíždějícím, ale i místním dětem, nabízí knihovna
možnost strávit svůj volný čas v knihovně. Máme
zde nejen zajímavé knihy, ale i časopisy a stolní hry.
Soutěž se ZOO Plzeň pro děti pokračuje. Zapojit se
můžete kdykoliv.
Knihovnička pro seniory – Tuto akci do konce roku
pozastavujeme.
29. 10. 2020 – čtvrtek (15.00–16.30) knihovna pořádá:
„Strašidelné čtení v kostýmech v knihovně“ a dále:
Pochod strašidel „od kostela ke kostelu“ pro zúčastněná strašidla, duchy…a jejich strašidelné rodiče.
Bližší info v knihovně.
Hygienická opatření – respektujeme dle aktuálních
nařízení.

pro děti:
Petra Martišková – O Rozárce Čarodějné a zlobivém
Pepíkovi
Jacopo Oliviery – Všudybyl Avery. Den ve starověkém Římě
Ilona Eichlerová – Já mám v krabici cukr a krupici:
říkanky k procvičování hlásek R a Ř.
Věra Hudáčková – Hanko, zachraň štěně!
Další novinky najdete v našem on-line katalogu:
https://katalog.manetin.cz/
Další informace o knihovně a aktuality najdete na
adrese: https://manetin.knihovna.cz/
Nebojte se přijít do knihovny 

Knihovna nabízínovou službu od měsíce října 2020!
NÁKUP NOVÝCH KNIH
KNIHA Z KNIHOVNY
Zprostředkujeme pro Vás nákup nových knih
– s extra slevou (cca 25–35%)
– ZDARMA osobním odběrem v knihovně
Jak funguje Kniha z knihovny:
1. Kupte knihu online na https://www.knihazknihovny.cz/
2. Knihovna vám ji objedná
3. Po doručení knihy do knihovny vám zašleme avízo
k odběru
4. Přijďte si vyzvednou svou knihu do knihovny
Více na: www.knihazknihovny.cz
Navíc v knihovně máme do 30. 11. 2020 pro zájemce ještě dárkový slevový kupon na 100 Kč (na Vaši
objednávku nad 799 Kč)
Nové knihy v MěK Manětín (výběr)
pro dospělé:
Elena Ferrante – Prolhaný život dospělých
Anne Jacobs – Venkovské sídlo. Časy se mění
Daniel Anýž – Jdu s hlavou vztyčenou. Příběh rodiny
Milady Horákové
Josef Klíma – Šarlatán
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA MANĚTÍN
Pavla Cimlerová, Ředitelka Zš Manětín
Vážení spoluobčané,
dne 1. 9. 2020 začal nový školní rok. První den přivítala před školou všechny žáky ředitelka školy, seznámila je s novými pedagogy, s pravidly provozu
školy vzhledem ke COVID-19 a popřála žákům i pedagogům úspěšný a hlavně poklidný školní rok. Žáky
1. ročníku a jejich rodiče následně přivítal v jejich
třídě starosta města pan Josef Gilbert Matuška.
Během prázdnin proběhla ve škole další etapa rekonstrukce sociálního zařízení. V přízemí byly dokončeny předsíňky toalet a v 1. patře proběhla kompletní
rekonstrukce dívčích a chlapeckých toalet. A tak na
žáky na začátku školního roku čekalo kromě obnovené výuky i zlepšené prostředí, za což velmi děkujeme
Městu Manětín.
Základní škola Manětín má na začátku školního roku
164 žáků v 9 třídách a celkem 20 pedagogických
pracovníků (učitelé, vychovatelky školní družiny, asistenti pedagoga) a 7 nepedagogických pracovníků.
Někteří z pracovníků, jak pedagogických, tak nepedagogických, jsou zaměstnáni na částečný úvazek.
Informace ohledně minulého školního roku si můžete
přečíst ve „Výroční zprávě školy za rok 2019/2020“,
která je k nahlédnutí na webových stránkách školy.
Po uzavření školy 11. 3. 2020 a letních prázdninách je

nyní výuka obnovena v plném rozsahu, jen musí být
dodržována zvýšená hygienická opatření. Doufáme,
že i nadále bude umožněna prezenční výuka, ale pro
případ, že by byla škola opět z hygienických důvodů
uzavřena, máme připravenou distanční výuku. Základním komunikačním elektronickým nástrojem pro
distanční výuku je systém ŠkolaOnLine. Tuto aplikaci
jsme rozšířili o modul Propojení s cizími systémy.
Externím systémem pro online spojení se žáky je
aplikace Microsoft Teams. Výhodou této aplikace je,
že pracuje na všech verzích operačních systémů pro
počítače, mobilní telefony a tablety. Každému žákovi
byl zřízen účet v MS Teams a všichni žáci, kteří mají
aktivní registraci v systému Škola OnLine, jsou propojeni se svým účtem v MS Teams. Pro zajištění distanční výuky po technické stránce jsme využili dotaci
MŠMT na nákup výpočetní techniky a pořídili jsme
7 notebooků pro učitele a 20 tabletů pro zapůjčení
žákům, kteří nemají žádné vlastní potřebné zařízení
nutné pro realizaci distanční výuky. Připomínám, že
dle Školského zákona je od letošního školního roku
distanční výuka pro žáky povinná.
Na závěr přeji nám všem hlavně hodně zdraví a vám
rodičům hodně trpělivosti se svými dětmi.

MUZEUM A GALERIE SEVERNÍHO PLZEŇSKA V MARIÁNSKÉ TÝNICI
Hana Fryčková
Den krajů
28. 10. 2020
Na den krajů je návštěva muzea za symbolických
28 Kč.
Podzimní oživlá prohlídka / ukončení sezony
Kdo si hraje, nezlobí
31. 10. 2020 od 14 hodin
Prohlídka je připravena jak pro dětské, tak dospělé
návštěvníky. Opět se jedná o zábavné a poučné odpoledne plné stolních her, od Dámy, vědomostních
her přes Kloboučku, hop!, puzzle, hlavolamy, karetní
hry až po Kris-Kros, Slalom, klasické Člověče, nezlob
se a mnoho dalších. Kreativní dílnu zajišťuje DDM
Kralovice, občerstvení ISŠ Jesenice.
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JAK SE VÁM ŽIJE NA KRALOVICKU?
Tereza Kavalírová, Manažerka Projektů CPKP
To je název ankety, do které se mohou zapojit občané
kralovického regionu. Anketa probíhá do 15. 10. 2020
v rámci komunitního plánování sociálních služeb na
Kralovicku. Anketní lístky byly v září distribuovány
občanům do poštovních schránek. Vyplněné lístky
je možné odevzdávat do poštovních schránek obecních úřadů nebo odevzdat na obecních úřadech či
je vhodit do sběrných boxů na MěÚ Kralovice, MěÚ
Plasy, MěÚ Manětín a OÚ Bezvěrov. Anketu je možné
také vyplnit elektronicky online z webu města Kralovice www.kralovice.cz (klikněte postupně na rubriky
Město/Sociální služby/Anketa pro veřejnost). Výstupy
z ankety budou využity při plánování rozvoje sociálních služeb v regionu. Její vyplnění tedy přispěje ke
zvýšení kvality a dostupnosti sociálních a návazných
služeb v regionu.
19. listopadu letošního roku jsou všichni zájemci
o sociální problematiku srdečně zváni na první „kulaté stoly“ – otevřená setkání, na kterých budeme
společně diskutovat nad zjištěnými nedostatky

v sociální oblasti na Kralovicku a hledat pro region
nejvhodnější řešení. První „kulatý stůl“ se bude věnovat službám pro seniory a osoby se zdravotním
postižením, druhý „kulatý stůl“ pak službám pro děti,
mládež a rodiny a ostatní osoby ohrožené sociálním
vyloučením. Setkávání u „kulatých stolů“ budou pokračovat i v příštím roce. Výstupy ze společných diskuzí budou podkladem pro možné změny v sociální
oblasti v regionu. Využijte tedy možnosti podělit se
o svůj názor a své zkušenosti, přijďte společně hledat
možnosti rozvoje regionu v tomto směru!
Bližší informace o komunitním plánování, pořádaných akcích a sociálních službách jsou k dispozici
na výše uvedené webové stránce města Kralovice
nebo u koordinátorky Bc. Marie Hrečínové Prodanové z Centra pro komunitní práci západní Čechy, tel.
733 210 315, e-mail: marie.hp@cpkp.cz. Děkujeme
Vám, že pomáháte rozvíjet sociální služby v regionu,
kde žijete!

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST MANĚTÍN
Petr Dombek Omi
Milí přátelé,
„Člověk míní a Pán Bůh mění“. To není heslo, které
bychom si vybrali pro tento rok, ale zdá se, že se nám
vybralo tak nějak samo. Tento rok jsme zažili první
Velikonoce bez společných obřadů, „výpadek“ bohoslužeb na několik týdnů a hledání nových cest, jak
žít vlastní víru spolu s omezeními, které přicházely.
I když se možná zdálo, že se věci nějak vrací k normálu, budou přicházet další výzvy, protože v době
koronavirové budeme ještě nějaký čas žít. Využijme
tak tento čas ke kreativitě v našem životě. Použijme
tento dar, který každý máme, abychom utužovali naše
vztahy a vycházeli k lidem kolem nás v každé době
a za všech možných nepříjemných okolností.
V našich farnostech teď intenzivně přemýšlíme nad
tím, co to všechno bude znamenat pro naše plánované akce a chystané projekty. Došli jsme k tomu, že
víc nevíme než víme. Proto Vám chceme nabídnout
některé příležitosti k setkání. Může se ale stát, že
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některé akce podle okolností pár dní předem zrušíme
nebo pozměníme. Sledujte proto, prosíme, internetové stránky farnosti, které jsou nyní nově na adrese
www.omifarnostizapad.cz.
Vizitační mše s biskupem Tomášem
Těsně před uzavřením kostelů a zrušením mnoha
akcí v dubnu tohoto roku navštívil naše farní obvody
Manětín a Plasy otec biskup Tomáš. Součástí jeho
návštěvy měla být i závěrečná společná mše svatá,
na které by se sešly oba farní obvody. K tomu už ale
nedošlo. Tato mše svatá se nyní uskuteční v náhradním termínu v neděli 25. října v 10:00 v Santiniho sále
v Plasích (NTM Plasy – Pivovarská 5).
Nový pořad bohoslužeb
Jelikož se od 1. září naše území výrazně rozšířilo,
museli jsme tomu také uzpůsobit náš život a časy
a místa bohoslužeb. Je to jistě výzva, protože zavedené pořádky se těžko mění. Prosíme tedy o trpělivost
a odvahu k přijetí těchto a dalších možných změn

MANĚTÍNSKÝ ZPRAVODAJ

říjen

v budoucnu. Aktuální rozpis bohoslužeb a všechny
změny najdete vždy na internetových stránkách www.
omifarnostizapad.cz.
Dušičkové období
Není to jen o zapálení svíčky. Tzv. „dušičky“ jsou

obdobím, které nám připomíná zásadní skutečnost
našeho života. Je to fakt, že náš život je tvořený
vztahy a tyto vztahy nekončí smrtí, jinak bychom ke
hrobům našich příbuzných a přátel nechodili. Vztahy
prostupují životem i smrtí, radostí i smutkem. Zároveň může být paradoxně i smrt příležitostí k tomu,
abychom si uvědomili, jak moc máme rádi lidi kolem
sebe. Vztahovost nás obklopuje, rodíme se z ní a v ní
také vyrůstáme a umíráme. Ať jsou pro nás návštěvy
hřbitovů v tomto období časem prohloubení našich
vztahů, které jdou až za hranici smrti.
Přehled modliteb a bohoslužeb za naše zemřelé
v okruhu farnosti Manětín:
středa 28. 10.
14:00 Stvolny – mše a modlitba na hřbitově
pátek 30. 10.
16:00 Hvozd – modlitba na hřbitově a mše
sobota 31. 10.
14:00 Rabštejn – modlitba na hřbitově
15:30 Víska – modlitba na hřbitově
15:30 Nečtiny – modlitba na hřbitově a mše
neděle 1. 11.
10:30 Křečov – modlitba na hřbitově
15:00 Březín – modlitba na hřbitově
16:00 Dolní Jamné – modlitba na hřbitově
pondělí 2. 11.
16:00 Manětín – modlitba na hřbitově a mše
u sv. Jana Křtitele
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MANĚTÍN ČOV A KANALIZACE
Petr Severa
V září byla dokončena část stoky D u Manětínského
potoka a v areálu technických služeb města. Dále se
bude pokračovat stavbou další části stoky D v uličce
u čp. 30 (Židovna), kde dojde i k přeložce a rekonstrukci stávající dešťové kanalizace.
Stále probíhají práce od křižovatky na Stvolny směrem
k bytovým domům. V měsíci říjnu budou osazeny čerpací stanice u E 17 (směr Brdo), kde dojde při instalaci
k omezení provozu a u čp. 134 u Manětínského potoka.
Stavba části stoky D v krajské komunikaci (od areálu
PČR směrem na Nečtiny) bude pozastavena a přesunuta do jarních měsíců. S pokládkou stoky bude
realizována výměna dešťové kanalizace.
U pneuservisu u čp. 234 dojde k propojení stok a bude
nutná částečná nebo úplná uzavírka na dobu nezbytně nutnou. Z uvedeného důvodu zůstává zastávka
autobusu přesunuta na plochu před kulturní dům,
resp. před čp. 264 (bývalý hotel), kde je vybudováno
provizorní nástupiště na pozemku parc. č. 1490/1.
O změně Vás budeme neprodleně informovat.
Naší snahou a snahou zhotovitele stavby je v měsíci
říjnu uvést do původního stavu komunikace od koupaliště směrem ke stavebninám a přilehlé ulice.
Některé informace naleznete na webových stránkách
města Manětín (úřední deska), nebo ve vitríně bývalého
infocentra (čp. 88), kde je vystavena i revizní šachta.
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 4000 Kč s DPH. Cena je orientační a bude
se odvíjet od poptávky. V případě umístění revizní
šachty na obecní pozemek, požadujeme osazení námi
dodané šachty.
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 dostatečném 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
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informace Vám podá Josef Burda (místostarosta města) tel. 606 683 687 nebo Petr Severa tel. 724 147 642.
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Z KULTURY, OBCHODU, SPORTU A DALŠÍ INFORMACE
Víceúčelové hřiště Manětín
Objednávky na tel. čísle 728 678 889.
Kino Sokol Manětín v říjnu nepromítá.
DS MLASK Manětín
Letošní ročník tradiční divadelní přehlídky „Manětínský divadelní podzim“ se konat nebude. Velice nás to
mrzí a věřte, že s tímto smutným rozhodnutím jsme
čekali až do poloviny září. Doufám, že se co nejdříve
budeme moci pobavit alespoň nějakým divadelním
představením a příští rok se již opět setkáme na
naší přehlídce.
Alena Fišerová, vedoucí Městské knihovny Manětín
Ordinace praktického lékaře MUDr. Stehlíka
oznamuje změnu ordinační doby. Z důvodu dovolené od 19. do 23.10. 2020 bude ordinace: út
8.00–12.00 hod Manětín a čt 8.00–12.00 hod 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.
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
Český rybářský svaz Manětín oznamuje, že výlov
Mokřadla 17. 10. 2020 bude vzhledem k situaci
ohledně Covid19 neveřejný. Na hrázi nebude bohužel probíhat prodej občerstvení ani živých ryb. Živé
ryby bude ale možné zakoupit ve stánku na škarpě
v čase od 10.00 do 14.00 hod.
Seznam změn jízdních řádů od 30. 8. 2020 naleznete
na www. stránkách města Manětín, jízdní řády jsou
k nalezení zde: https://www.idpk.cz/cz/jizdni-rady-od-30-8-2020-v-autobusove-doprave/
POVED s. r. o.
Plzeňský organizátor veřejné dopravy
telefon: 725 873 003
e-mail: fenclm@poved.cz
www.idpk.cz, www.facebook.com/IDPK.cz
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Prodej slepiček
Červený Hrádek prodává slepičky typu Tetra hnědá,
Dominant všechny barvy, Green Shell – typu Araukana
a Dark Shell – typu Maranska.
Stáří 15–19 týdnů, 169–229 Kč/ks.
Prodej 19. 10. 2020
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
Výkup kožek proběhne v Manětíně u městského
úřadu v sobotu 7. 11. 2020 od 14.00 hodin. Králičiny
10 Kč. Výkup zajišťuje firma Růžena Kubešová, tel.
415 749 562, 723 763 418.
Koupím v této lokalitě dům či byt.
Tel. 733 785 514
Prodám
3dílný vysoký hliníkový žebřík – cena 500 Kč
starou selskou truhlici – cena 400 Kč
dvoukolovou kárku, nové pneu – cena 400 Kč
staré kuchyňské váhy – cena 350 Kč
litinové lívanečníky – cena 200 Kč
litinové pekáče – cena 150 Kč
4 × zánovní zimní pneu Barum 175/65 R14 – cena
250 Kč/ks. Tel. 723 974 708
Provádíme zednické a štukatérské
práce
a obnovujeme staré, zničené a zašlé
• štukatérské práce, římsy, interiérové
a fasádní zdobné prvky, opravujeme staré nebo vyrábíme nové
• sanace vlhkého zdiva, chemická injektáž do vrtaných
otvorů, tento způsob nenarušuje statiku objektů
• sanace a odvlhčení sklepů
• sanace vlhkého zdiva a sklepů lze provádět po etapách dle potřeby investora
Kontakt: Milan Klobušický, tel.: 606 515 339,
www.stukysan.cz, nově i na facebooku – ŠTUKYSAN
Manětín
Zemní a výkopové práce minibagrem
• základové pasy, inženýrské sítě, trativody, drenáže,
ploty, bazény…
• pokládka zámkové dlažby
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(chodníky, příjezdové cesty)
• úprava zahrad a pozemků
• výkopové práce uvnitř budov,
garáží … (průjezdnost 75 cm
širokým otvorem)
• práce bagrem o hmotnosti 3 tuny,
hydraulická svahovka, kátrováni zeminy.
Telefon: 737 815 229,
email: Macek.ml-osz@email.cz
Nově „kov“ do kontejnerů na plast
Upozorňujeme občany, že v současné době je možné
ukládat do žlutých „bublin“ na plast i drobný kovový
odpad, a to ten, který lze skrz otvor bez problémů
prostrčit – typicky plechovky od nápojů a konzerv,
kovové tuby, alobal, kovové zátky, hřebíky, šroubky,
kancelářské sponky a další drobné kovové odpady.
Do kontejnerů nepatří plechovky od barev a jiných nebezpečných látek, tlakové nádoby se zbytky nebezpečných látek, ani domácí spotřebiče a jiná vysloužilá
zařízení složená z více materiálů. Tyto druhy odpadů se
třídí na sběrných dvorech samostatně. Nepatří do nich
ani těžké nebo toxické kovy, jakou jsou olovo či rtuť.
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
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/

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

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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Moštárna Stvolny

vykoupí od vás ovoce
Jablka: 2,50 Kč/kg
Hrušky: 3,00 Kč/kg
Ovoce může být strupaté a natlučené. Nesmí být plesnivé,
nahnilé, nezralé a od hlavních silnic s velkým provozem.

Pracujeme každý den, nejdříve volejte
725 552 919, 728 039 399.
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