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Zpravodaj Městského úřadu v Manětíně / MK ČR E 12287

VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ,
Josef Gilbert Matuška, starosta města
srdečně Vás všechny zdravím na začátku května. Snad částka 295 tisíc Kč na dokončení modernizace WC
se situace uklidní a budeme se moci pomalu vracet v budově základní školy.
do normálních podmínek. Přeji Vám příjemné májové Program Obnova historického stav. fondu v památkojarní dny!
vých rezervacích a zónách a staveb drobné architektury
na území Plzeňského kraje 2021 – byla podána žádost
Dnes bych se s Vámi chtěl podělit o následující:
o dotaci ve výši 150 tisíc Kč na opravu střechy domu
Očkovací centrum v Manětíně funguje
Pokračuje činnost očkovacího centra v Manětíně v na- čp. 118 v Manětíně. Ještě čekáme na rozhodnutí.
šem kulturním domě. V posledních týdnech zde bylo
naočkováno několik stovek
lidí. Je dobře, že je o očkování zájem. V příštích týdnech
bude probíhat očkování prvních i druhých dávek. Pevně
věřím, že v průběhu května
a června bude vakcín dostatek. Jsem rád, že je možné si
při registraci k očkování vybrat
Manětín jako místo očkování.
Očkovací centrum bude i nadále fungovat v návaznosti na
celostátní a krajská pravidla,
dodávky vakcín do našeho
kraje a podle věkových skupin. Nemusíme tak cestovat
za očkováním nikam daleko.
Dubnový úplněk nad Vladměřicemi, foto Andrea Fojtíková
Výstavba nové kanalizace
a ČOV v Manětíně
Program Podpora pro obce, které mají uzavřenu smlouPokračuje výstavba nové kanalizace a nové čistírny vu s registrovaným poskytovatelem sociálních služeb
odpadních vod v Manětíně. V dubnu byla zahájena snad na zajišťování pečovatelské služby na území Plzeňskéuž poslední uzavírka hlavní silnice. Postupně probíhají ho kraje v roce 2021 – byla podána žádost na pečovaopravy povrchů místních komunikací, které byly dotče- telskou službu v Manětíně ve výši 200. tisíc Kč.
né stavbou. Více na jiném místě v tomto zpravodaji.
Bytový dům „V zahrádkách“ v Manětíně
Dotace
Zastupitelstvo města rozhodlo o podání žádosti o doProgram stabilizace a obnovy venkova Plzeňského taci na výstavbu výše zmíněného bytového domu. Byla
kraje – podána žádost o 300 tisíc Kč. Schválena byla podána žádost o 10 milionů korun z programu Podpora

obnovy a rozvoje komunální infrastruktury (občanská
vybavenost) Ministerstva financí ČR. V současné době
probíhá výběrové řízení na zhotovitele projektové dokumentace i stavby samotné. Město před časem zakoupilo pozemek 601/1 a v územním plánu ve změně
č. 1 je tento pozemek určen k výstavbě bytových domů.
Rekonstrukce kotelny v domě čp. 256
Byla podepsána smlouva o dílo na stavební práce, které
se týkají rekonstrukce kotelny v čp. 256 v Manětíně,
která vytápí 4 bytové domy a zároveň také budovy úřadu, se kterými je propojena teplovodem. Součástí této
rekonstrukce bude instalace tří nových kotlů Benekov.
Práce budou zahájeny 1. června 2021. Od tohoto data
bude probíhat odstávka teplé vody. Nájemníci budou
o této věci informováni. Zastupitelstvo schválilo také výměnu více než 40 let starých zásobníků na teplou vodu
za nové. Tato výměna by měla mimo jiné zkrátit dobu
odstávky teplé vody. Cena za výměnu je 402.400 Kč
bez DPH.

Změna č. 2 Územního plánu Manětín
Zastupitelstvo města rozhodlo o tom, že otevře příjem
žádostí o změnu územního plánu č. 2. Tato změna bude
provedena na náklady žadatelů a žádosti je možné podávat do pondělí 17. května 2021 včetně. Poté budou žádosti předloženy zastupitelstvu města, které je projedná.
Kladení věnců u příležitosti výročí konce 2. světové
války – pokud to půjde
V sobotu 8. května 2021 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 a prosím, abyste s sebou
vzali i děti, abychom je učili dobrému vztahu a úctě
k těmto místům.

USNESENÍ Z 21. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA MANĚTÍN,
KONANÉHO DNE 28. 4. 2021
Eva Vaňková
Zastupitelstvo města bere na vědomí:
41/21 – zprávu o činnosti starosty od posledního zasedání zastupitelstva města, která je přílohou
č. 1 tohoto usnesení.
42/21 – žádost občanů obce Mezí o dotaci na domovní
čistírny odpadních vod ze SFŽP.
Zastupitelstvo města schvaluje:
43/21 – program 21. zasedání ZM.
44/21 – zapisovatelkou jednání paní Evu Vaňkovou.
45/21 – ověřovateli zápisu pana Jana Fencla a pana
Miloslava Brože.
46/21 – rozpočtové opatření č. 2, které je přílohou č. 2
tohoto usnesení.
47/21 – přijetí dotace ve výši 295 000 Kč z dotačního
titulu PSOV PK 2021 – Projekty obcí
48/21 –výměnu ohřívačů vody v kotelně čp. 256 v Manětíně dle cenové nabídky firmy Bohumil Titl, která je
přílohou č. 3 tohoto usnesení.
49/21 – výměnu oken v čp. 3 ve Zhořci dle cenové
nabídky firmy LUK-OKNA s.r.o., která je přílohou č. 4
tohoto usnesení.
50/21 – upravenou nabídku na modernizaci a rozšíření bezdrátového rozhlasu dle nabídky firmy Rozhlasy
Bártek s. r. o. za cenu 219 480,69 Kč, která je přílohou
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č. 5 tohoto usnesení.
51/21 – prodej pozemku parc. č. 16/6 o výměře 258 m2
v k. ú. Brdo u Manětína dle geometrického plánu č.
191–43/2021 paní M. D., za cenu 100 Kč/m2.
52/21 – odkoupení pozemku parc. č. 1486/88 o výměře 5 m2 v k. ú. Manětín dle geometrického plánu č.
734–44/2021 od manželů P., za cenu 400 Kč/m2.
53/21 – záměr prodeje části pozemku parc. č. 224/3
o výměře 100 m2 v k. ú. Rabštejn nad Střelou.
54/21 – 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. 5, a pověřuje starostu
města jejím podpisem.
Zastupitelstvo města neschvaluje:
55/21 – záměr prodeje části pozemku parc. č. 224/3
o výměře 350 m2 v k. ú. Rabštejn nad Střelou.
56/21 – záměr prodeje pozemku parc. č. 593 o výměře
2996 m2 v k. ú. Zhořec u Manětína.
Zastupitelstvo města ruší:
57/21 – usnesení č. 16/21 a 17/21 ze dne 24. 3. 2021.
58/21 – usnesení č. 146/20 ze dne 16. 12. 2020.
Příští zasedání zastupitelstva se bude konat 26. května
2021 v Manětíně.
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PLOVÁRNA MANĚTÍN – PŘÍPRAVY NA SEZÓNU 2021
T. Štika, J. Chaloupka, Š. Vojíř, R. Pekař, Spolek Baroko v Čechách z.s.
Děkujeme všem, kdo se zapojili do příprav další sezóny na manětínském koupališti. Dolaďujeme kulturní
program, upravujeme areál, společně s hasiči se
snažíme alespoň trochu odbahnit dno koupaliště.
Provádíme opravy té nejzchátralejší části budovy
plovárny (pravé křídlo), na což nám Město Manětín
poskytlo potřebný materiál. Opravený prostor dřevostavby bude možné využít jako pódium pro kulturní
akce i pro příjemné posezení. Stále je ještě potřeba
dočistit dno koupaliště, natřít herní prvky, dokončit
drobné terénní úpravy atd. Při těchto i dalších činnostech oceníme každou pomocnou ruku. Zveme
vás proto v sobotu 15. května od 10 hod na manětínské koupaliště. Můžete se také jen zastavit na kus

řeči a sdělit nám své nápady, jak toto místo vylepšit,
zkrášlit, lépe vybavit... Znovu připomínáme, že pokud vlastníte staré fotografie plovárny, budeme rádi,
poskytnete-li nám je k oskenování.

PROČ SE OČKOVAT? ABY SE SVĚT VRÁTIL K NORMÁLU.
Krajský Úřad Plzeňského Kraje
Očkování je nejefektivnějším způsobem, jak zvládnout pandemii onemocnění covid-19, se kterou se
více než rok potýká celý svět. Jen v České republice
zemřelo za poslední rok více než 27 000 lidí s touto
nemocí. „Očkování v nás vzbudilo velké očekávání. Pro
mě a věřím, že i pro většinu z vás, je očkování nadějí
a velmi důležitou cestou k návratu do normálního,
svobodného života, na který jsme byli zvyklí. Zajít si
s přáteli do restaurace, jet na víkend na hory, v létě
na dovolenou, ale i se normálně společně stýkat a navštěvovat. To určitě chybí nám všem,“ říká hejtmanka
Plzeňského kraje Ilona Mauritzová.
Právě očkování chrání před těžkým průběhem onemocnění a ztrátou života. V České republice jsou
k dispozici zatím vakcíny čtyř výrobců – Comirnaty
od společnosti Pfizer/BionTech, Moderna, AstraZeneca a Johnson (od konce dubna). Všechny vakcíny
dostupné na českém trhu mají vysokou účinnost, jsou
schváleny Evropskou lékovou agenturou (EMA) i českým Státním ústavem pro kontrolu léčiv. V našem
kraji očkují Fakultní nemocnice v Plzni, nemocnice
zřizované Plzeňským krajem, Velkokapacitní očkovací
centrum v Plzni na Skvrňanech i další nemocniční
a zdravotnická zařízení.
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Nyní již vakcíny prokazují první úspěchy poklesem
počtu těžkých případů a úmrtí u očkovaných skupin
obyvatel. Připraví totiž imunitní systém očkovaného
tak, aby dokázal rozpoznat koronavirus (SARS Cov- 2)
a bránit se proti němu připravenými protilátkami dřív,
než virus stihne vyvolat příznaky onemocnění. Vakcíny nemohou vyvolat onemocnění covid-19, protože
neobsahují živý virus.
Plzeňský kraj více než rok pomáhá svým občanům
vyrovnat se situací, která je pro všechny nová. Na
webu kraje jsou všechny informace týkající se epidemie, očkování i statistických dat přehledně uvedené.
Kraj také ve spolupráci s dalšími partnery (Mezigenerační centrum Totem a Plzeňský Prazdroj) zřídil
informační linky, na které mohou senioři požádat
o pomoc s registrací k očkování. Díky spolupráci
s družstevními prodejnami COOP Plzeňský kraj zahájil informační kampaň k očkování i v odlehlejších
částech regionu a od poloviny dubna rozšířil kampaň
i do dalších médií, např. netradičně do Šlágr TV či do
iVysílání České televize. Cílem informační kampaně
je poskytnou ucelené, aktuální a ověřené informace
všem občanům.
Více informací je dostupných na www.plzensky-kraj.cz.
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Základní umělecká škola Plasy,
příspěvková organizace
pobočka Manětín
tel . č. 725/890 902, email: zusplasy@volny.cz

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ
A ZÁPIS ŽÁKŮ
PRO ŠKOLNÍ ROK
2021/22
od 31. 5. 2021
Pokud máte zájem o studium
na naší škole, vyplňte
prosím ONLINE PŘIHLÁŠKU
na webových stránkách školy
www.zusplasy.cz.
O formě přijímacího řízení Vás
budeme informovat podle
vývoje epidemické situace.
Těšíme
se
na
s mladými talenty!
4
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ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU MANĚTÍN
Petr Severa
Zastupitelstvo města na svém zasedání dne
30. 9. 2020 schválilo pořízení Změny č. 2 územního
plánu města 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 předpisů. Změna bude pořízena zkráceným
postupem.
V současné době zpracováváme došlé žádosti a prodlužujeme termín k podání žádostí na změnu. Další
zájemci o změnu územního plánu mohou své žádosti

zaslat nejpozději do 17. 5. 2021 na adresu města
Manětín, 331 62 Manětín 89.
Zastupitelstvo města dále schválilo na svém zasedání, že náhradu na pořízení Změny č. 2 územního plánu Manětín bude hradit navrhovatel (žadatel
o změnu). S každým navrhovatelem bude k tomuto
účelu před pořízením Změny č. 2 územního plánu
uzavřena dohoda.
Více informací v kanceláři č. 1 (stavební úřad).

MĚSTSKÁ KNIHOVNA MANĚTÍN
Alena Fišerová
Milí čtenáři, jsem velice ráda, že Vás opět smím
pozvat do knihovny, abyste si mohli své knihy vybrat
osobně a rozhlédnout se, co máme pro Vás nového.
Od května je knihovna pro čtenáře opět otevřena,
jak jste byli zvyklí:
PONDĚLÍ:
–
12.30–17.00
STŘEDA: 9.00–11.50
12.30–17.00
PÁTEK: 9.00–11.30
12.30–14.30
Čítárna: úterý a čtvrtek musí být z důvodů epidemiologických opatření prozatím ještě pro čtenáře
uzavřena
Co musíme společně v knihovně dodržet?
– dýchací cesty je nutné mít zakryté RESPIRÁTOREM FFP2
– před vstupem do knihovny použijte připravenou
dezinfekci na ruce
– rozestupy min. 2 metry
– 15 m2 /osoba – maximálně 5 čtenářů v knihovně
+ knihovnice
Děkuji za pochopení a také za Vaše skvělé a ohleduplné chování, které již víc než rok mám možnost
z Vaší strany vnímat.
Knihovna postupně vyřazuje ze svého fondu starší
knihy a nabízí je za symbolickou cenu 2 Kč/ks. Knihy
budou k nahlédnutí za 1. dveřmi knihovny. Přijďte
si vybrat.
Soutěž pro děti o vstupenky do ZOO PLZEŇ (nový
ročník) probíhá v termínu: 1. 3. 2021 – 15. 12. 2021.
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NEVÁHEJTE A ZAREGISTRUJTE SE CO NEJDŘÍVE!
Podmínky jsou jednoduché a vyhrává každý kdo
je splní. 
Výběr z nových knih zakoupených pro naše čtenáře:
pro dospělé:
Marie Lacrosse – Vinařství: začátek rodinné ságy.
V bouřlivých časech
Marek Eben – Myšlenky za volantem
Alena Mornštajnová – Listopád
Michal Sýkora – Ještě není konec
Antonín Polách – Odvrácená tvář moci: zločiny českých králů
pro děti:
Petra Dvořáková – Julie mezi slovy
Iva Gecková – Čertí babička
An Leysen – Louskáček
Steve Owen – Cesta do středu země (dvojjazyčná
kniha – AJ)
Petra Martišková – Dorotka na táboře: záhada ztraceného poháru
Máte doma elektronickou ALBI tužku „Kouzelné
čtení“? Chcete si vyzkoušet nebo půjčit zvukové
pexeso? Máme ho tu pro Vás!
Další novinky najdete v našem on-line katalogu:
https://katalog.manetin.cz/
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Informace: Knihovna Manětín se zapojila do celosvětového projektu: BOOKSTART – S knížkou do
života.
Všechna místa již jsou obsazena, dárkové balíčky
předány a zahájení máme již také za sebou. Děkuji
všem zúčastněným rodičům i dětem a doufám, že
se brzy budeme moci pravidelně scházet v naší
knihovně. Když nemohou jít čtenáři za knihami, musí
jít knihy za čtenářem 
Těším se na společné setkání v červnu 2021 a dříve
určitě v knihovně.
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 květnu:
Libuše Koudelová (80 let) Újezd, Stanislav Gőrner (75 let) Česká Doubravice, Žofie Zvánovcová (86 let) Manětín, Vladimír Kolenatý (75 let) Manětín,
Květuše Pátková (94 let) Manětín a Josef Fišer (70 let) Manětín.
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MANĚTÍN ČOV A KANALIZACE
Petr Severa
Práce na stavbě ČOV a jednotlivých stokách pomalu finišují
do svého konce. Předpokládáme, že stavba bude dokončena v průběhu července 2021
a v měsíci září bude zahájen
zkušební provoz. V současnosti probíhá výstavba v úseku od
domu č.p. 248 na konec obce
směrem na Nečtiny k domu
č.p. 307. V uvedeném úseku se v rámci pokládky nové
splaškové kanalizace provádí
rekonstrukce dešťové kanalizace a vodovodního řadu.
Probíhá výstavba stoky od č.p.
174 k prostoru před zámkem,
kde byla při výstavbě nalezena
historická stoka a probíhá její
archeologický průzkum.
V následujících týdnech dojde ještě k dokončení
kanalizačních stok přes Manětínský potok u č.p.
231. Dále probíhají opravy komunikací.
Autobusová zastávka je pro všechny linky a pro oba
směry přesunuta ke kulturnímu domu (prostranství
před objektem Manětín č.p. 264). ZASTÁVKA PŘESUNUTA OD 20. 4. 2021 do odvolání, nejpozději
do 31. 8. 2021.
Několik následujících týdnů bude pro občany a návštěvníky Manětína opravdu náročných, a proto
Vás žádáme o shovívavost a trpělivost.
Informace k připojení:
Během zkušebního provozu se budou vlastníci nemovitostí připojovat na kanalizační řad. 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. 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 apod.
Před vlastním připojením požadujeme osazení revizní šachty (v místech, kde nelze umístit revizní
šachtu postačí čistící kus přístupný ke kontrole
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např. sklepení). Kanalizační přípojka je samostatnou stavbou tvořenou úsekem potrubí od vyústění
vnitřní kanalizace k zaústění do stokové sítě. Přípojku zřizuje na své náklady vlastník připojované
nemovitosti.
Každý vlastník připojovaného objektu musí předložit doklad o vývozu a likvidaci odpadních vod za
rok 2021 ze stávajících DČOV, septiků a odpadních
jímek (množství odpadních vod odpovídající velikosti jímek apod.). Žádáme vlastníky nemovitostí
v Manětíně, aby si včas vývoz a likvidaci odpadních
vod zajistili. Vývoz může provádět jen oprávněná
osoba (např. Vodárna Plzeň a.s). Tímto opatřením
chceme předejít neoprávněnému přečerpávání kalu
na novou ČOV.
Kontrolu připojení před záhozem a doklad o vývozu
odpadních vod bude provádět pověřená osoba.
S vlastníkem nemovitosti bude uzavřena Smlouva
o odvádění odpadních vod.
Stále platí, že nás můžete informovat, zda máte
zájem o revizní šachtu a mapujeme i zájem o vý-
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kopové práce a výpomoc při realizaci domovních
přípojek. Posledním termínem pro objednání revizní šachty je 31. 5. 2021. 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.
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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Informace k objízdné trase v Manětíně
Objízdná trasa Manětína je vedena pro osobní automobily přes obce Stvolny, Močidlec a Novosedly.
Pro nákladní dopravu je objízdná trasa vedena přes
Vladměřice, Lozu, Novou Hospodu, Úněšov a Nečtiny.
Objízdnou trasou pro autobusy se snadno dostanete do očkovacího centra Manětín, současné
zastávce autobusů, víceúčelovému sportovnímu
areálu a stavebninám.
Návštěvníci města Manětín a státního zámku Manětín můžou využít prostor u kulturního domu (čp.
253) a parkoviště u č.p. 264 k zaparkování vozidla
a pohodlně se 5minutovou chůzí dostat do centra
města nebo areálu zámku Manětín. Vyhnete se tím
omezením, která v Manětíně v současné době probíhají v souvislosti se stavbou ČOV a kanalizace.

ROZVÁŽÍME PO KARLOVARSKÉM A PLZEŇSKÉM KRAJI
KOLO-ZEL Toužim, Náměstí Jiřího z Poděbrad č. 45
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Z KULTURY, OBCHODU, SPORTU A DALŠÍ INFORMACE
Víceúčelové hřiště Manětín
Objednávky na tel. čísle 728 678 889.
Sčítání lidu, domů a bytů 2021 začalo o půlnoci z 26. na
27. 3. 2021. Do 11. 5. 2021 má každý možnost sečíst se
jednoduše a bezpečně online prostřednictvím elektronického sčítacího formuláře (viz adresa níže).
Kdo se nesečte online, má zákonnou povinnost od
17. 4. do 11. 5. 2021 vyplnit a odevzdat listinný sčítací formulář. První výsledky Sčítání 2021 budou všem
bezplatně k dispozici na přelomu
let 2021 a 2022. Aktivitu obyvatel
obcí ve sčítání můžete průběžně sledovat na https://scitani.cz/
csu/scitani2021/prubeh-scitani
Bližší informace k očkování proti COVID-19 v očkovacím centru v kulturním domě v Manětíně na telefonních
linkách:
Krajské linky: 374 721 689, 374 780 960
Pečovatelská služba Manětín:
774 483 706, 773 307 049
Městský úřad Manětín: 373 392 258, 724 147 641
Léta s letáky končí – informace ČEZ Distribuce. Na
stránkách města Manětín je nově
možné zjistit, zda se v nejbližších
15 dnech bude v obci konat odstávka elektřiny. Při prokliku na
banner (viz obr.) budete přesměrováni na stránky ČEZ Distribuce
– odstávky.
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). Tel. 373 392 258.
Prodám auto Peugeot 206, rok výroby 2004, najeto
125 500 km, 1,4 benzin. Cena 32.000 Kč, rychlé jednání
= sleva. Tel. 606 688 436.
Výkup kožek proběhne v Manětíně u městského úřadu
v sobotu 5. 6. 2021 od 14.00 hodin. Králičiny 10 Kč. Výkup zajišťuje firma Růžena Kubešová, tel. 415 749 562,
723 763 418.
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Prodej slepiček Červený Hrádek prodává slepičky typu
Tetra hnědá, Dominant všechny barvy, slepičky Green
Shell – typu Araukana a Dark Shell – typu Maranska.
Stáří 16–20 týdnů, cena 185–229 Kč/ks.
Prodej: Manětín 23. 6. 2021 ve 13 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
Zemědělské družstvo vlastníků Manětín přijme traktoristu do živočišné výroby pro stáj Újezd u Manětína.
Směnný provoz, pracovní doba 6 hodin.
Bližší informace na tel: 724 510 066.
Nábytek Štuksa, spol. s r.o.
Hledáme kolegy na pozice údržbář,
obsluha stroje pro zpracování dýh
a obsluha stroje pro finalizaci dýhových hran.
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
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
Provozní doba:
Pondělí:
8.00 hod.–12.00 hod.
Středa:		
14.00 hod.–19.00 hod.
Sobota:
8.00 hod.–12.00 hod.
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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.
POVED s.r.o. Plzeň
Od 31. ledna 2021 byly spuštěny spoje „na zavolání“.
Jelikož se tento koncept týká Vaší obce, zasíláme
informace ke spuštění a prosíme o informování občanů.

Spoj na zavolání je takový spoj, kdy celý spoj, jeho
část, nebo jen některá ze zastávek je v režimu na
zavolání. V jízdním řádu cestující danou zastávku či
spoj pozná podle symbolu telefonu u dané zastávky
či spoje. Je-li v určitý čas označen příjezd do zastávky telefonem a cestující chce do spoje nastoupit, je
nutné tento spoj v uvedené zastávce objednat, jinak
do zastávky nepřijede. V případě výstupu v dané
zastávce není nutné spoj objednávat.
Do režimu na zavolání byly vloženy spoje nebo zastávky, ve kterých byla podle dat od dopravce nepravidelná vytíženost.
Kde objednávat?
Telefonní číslo: 378 035 477 (info linka IDPK), Webová
stránka: https://www.idpk.cz/cz/spoje-na-zavolani/

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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Ve středu 12. 5.
od 17:00 hodin
Sledujte online
na plzensky.kr
Hudební překvapení spojené
s předáním ocenění nominovaným
zdravotním sestrám

Plzeňský kraj pod záštitou hejtmanky
doc. PaedDr. Ilony Mauritzové, Ph.D.

Pečující mohou požádat ÚP ČR
o KÓD NA OČKOVÁNÍ
V období od 3. 5. do 15. 6. 2021 mohou lidé, kteří jsou zavedeni v systému Úřadu
práce ČR jako pečující o osoby ve III. nebo IV. stupni závislosti u příspěvku na péči,
požádat ÚP ČR o přidělení unikátního kódu na očkování proti nemoci COVID-19.

Jak na to
V případě zájmu se obraťte na příslušné kontaktní pracoviště ÚP ČR podle místa
trvalého pobytu osoby ve III. a IV. stupni závislosti u příspěvku na péči. Speciálně
vyčleněný úředník Vám bude k dispozici vždy v pondělí a ve středu v časech 8–12
a 13–17 hod., v úterý, ve čtvrtek a v pátek pak od 8–11 hodin.

Co s sebou
Pečující osoba se musí prokázat dokladem totožnosti (občanský průkaz, cestovní
pas), aby jí bylo možno přidělit unikátní kód. Unikátní kódy nemůže ÚP ČR předávat
osobám zmocněným na základě plné moci. A nemůže je přidělit ani těm, kteří jsou
očkovaní, nebo jsou na očkování už registrovaní.

Další postup
Zároveň, při předání kódu, vystaví ÚP ČR potvrzení, na jehož základě Vám aplikují
vakcínu v očkovacím centru nebo u lékaře.
Další informace se dozvíte na koronavirus.mzcr.cz.

www.uradprace.cz
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