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Vážení spoluobčané,
žáci 6. ročníku Zš Manětín
dovolte, abychom se s vámi podělili o velmi zajímavou akci, která proběhla v pátek 22. října 2021, kdy
v rámci výuky dějepisu navštívila naši třídu paní Jana
Tycová, pracovnice Západočeského muzea v Plzni.
Velmi zajímavou formou nám doplnila učivo o mladší
době kamenné, o životě a práci prvních zemědělců na našem území. Naše znalosti jsme si ověřili
praktickými ukázkami a činnostmi. Kromě jiného
jsme si prohlédli maketu domu, ve kterém lidé žili,
dozvěděli jsme se z jakého materiálu ho postavili

a jaké k tomu použili
nástroje. Paní Tycová
přinesla s sebou mnoho věcí, takže jsme si
vyzkoušeli, jak tehdy
naši předkové drtili
obilí, vrtali kamenné nástroje pomocí
bezového prutu, jak
rozdělávali oheň, štípali pazourky, vyráběli keramiku a leštěné
šperky. Dvouhodinovka, kterou jsme měli
na tuto akci vyčleně-

nou, utekla velmi rychle a my jsme litovali, že nemůžeme pokračovat. Domluvili jsme se ale, že paní Tycová
pro nás na jaře připraví exkurzi do Západočeského
muzea v Plzni, kde si budeme moci prohlédnout další
zajímavosti ze života našich předků.

Vážení spoluobčané,
Josef Gilbert Matuška, starosta města
zdravím Vás na začátku měsíce listopadu. Dnes bych
se s Vámi chtěl podělit o následující:
Zahájení zkušebního provozu nové kanalizace a ČOV
v Manětíně
Byl zahájen zkušební provoz nové čistírny odpadních vod v Manětíně. Kanalizace včetně 6 čerpacích
stanic a 3 odlehčovacích komor byla uvedena do
předběžného užívání. Zkušební provoz bude trvat
minimálně 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 připojilo téměř
30 rodinných domů. Připomínám, že každý, kdo se
do nové kanalizace připojuje, musí mít uzavřenou
písemnou smlouvu s městem. Na novou kanalizaci byly připojeny také bytové domy v Manětíně
a byla tím vyřazena z provozu dosavadní čistírna
odpadních vod. Kanalizaci a čistírnu odpadních vod
bude město provozovat samo pod dohledem odborného odpovědného zástupce. Zkušební provoz
bude probíhat minimálně 12 měsíců. Během této
doby stočné vybíráno nebude. Výše stočného bude
stanovena v souladu s platnými předpisy nejprve
na rok 2023.
Oprava hlavní silnice z rozpočtu SÚS Plzeňského
kraje
Na poslední chvíli se podařilo zajistit opravu hlavní
silnice na Nečtiny v úseku podél opěrné zdi. Jsem
rád, že ani tyto práce nezpozdily otevření komunikace v plánovaném termínu a 1. listopadu mohly být
přesunuty zpět i autobusové zastávky.
Výměny vodovodního řadu a výměna dešťové kanalizace v Manětíně
Na konci měsíce byly dokončené práce na výměně
vodovodu v hlavní silnici ve směru na Nečtiny. Bylo
dokončeno zadláždění komunikace a komunikace
byla zprovozněna.
V současné době probíhají práce na výměně dešťové kanalizace v uličce u domu s pečovatelskou
službou směrem do areálu technických služeb.
V části tohoto úseku probíhá také výměna vodovodního řadu. Následovat bude obnova povrchů
v dotčených místech.
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Zadláždění komunikace směrem na Nečtiny

Příprava rozpočtu města na rok 2022
Probíhá 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.
Program regenerace MPZ Manětín a MPZ Rabštejn
nad Střelou
Byl vypracován nový program regenerace Městské
památkové zóny Manětín, který bude odeslán na Ministerstvo kultury společně s anketními dotazníky a bude
obsahovat připravené akce na kulturních památkách
v jednotlivých památkových zónách.
Rozvícení vánočního stromu 2021
Srdečně Vás zvu na slavnostní rozsvícení vánočního
stromu, které se bude konat o první adventní neděli
28. listopadu 2021 v 16.30 hodin na střední škarpě
v Manětíně.
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kaci lokalit Frantova a Čoubova mlýna včetně rekreačních objektů. Od června letošního roku probíhaly
samotné práce. V tomto měsíci tato poměrně rozsáhlá
akce končí. Jsem rád, že se podařilo dotáhnout věc
do úspěšného konce.
Připravované akce:

Ze setkání seniorů 2021
Setkání seniorů – 2021
26. října 2021 se konalo v kulturním domě v Manětíně
pravidelné každoroční setkání seniorů. Zúčastnilo se
cca 70 lidí, kteří přijali pozvání města.
Elektrifikace – Radějov, Frantův mlýn a Čoubův mlýn
Před více než 5 lety byla odeslána žádost o elektrifi-

28. 11. 2021 od 16.30 hodin –
Rozsvícení vánočního stromu
v Manětíně
18. 12. 2021 od 15 hodin –
Vánoční koncert v kostele
sv. Jana Křtitele – Roháči z Lokte

Zasedání zastupitelstva města se bude konat
10. 11. 2021 v Manětíně.

Místní rozhlas
V poslední době se hromadí připomínky od občanů
ohledně hlášení rozhlasu – v některých místech není
rozhlas slyšet vůbec, někde je slyšet pouze písnička a vlastní hlášení není slyšet nebo není rozumět.
Bohužel není v technických možnostech města zajistit, aby byl rozhlas slyšet úplně všude, žádáme
tedy občany, pokud mají možnost, aby si vyslechli
hlášení v místech, kde je slyšitelnost dobrá a pokud
se nemohou např. dostat k místu kde hlášení dob-

ře uslyší, nabízíme možnost vyslechnout hlášení
po telefonu: vytočíte telefonní číslo 737 039 477
a vyčkáte několik vteřin a poslední hlášení se Vám
přehraje – máte tedy jistotu, že určitě hlášení dobře
uslyšíte!!!
Pokud u vás rozhlas nehraje vůbec – sdělte nám,
prosím, tuto informaci na tel. č. 373 392 306 nebo
373 392 258, abychom zajistili opravu.

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 listopadu:
Eva Chalupníková (70 let) Česká Doubravice, Jaroslav Janouškovec
(70 let) Mezí, Eliška Voldřichová (75 let) Manětín, Juliana Pešíková
(81 let) Manětín.

2021
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Městská knihovna Manětín
Alena Fišerová
Milí čtenáři, jsem velice ráda, že využíváte našich
služeb. Pokud chcete i letos využít nákup nových
knih v naší knihovně, prosím o objednávky a konzultace nejdéle do 29. 11. 2021 abychom zajistili jejich
včasné dodání.
19. října se přišli do knihovny podívat předškoláci
z naší MŠ Manětín. Strávili jsme spolu příjemné dopoledne a vyrobili si nějaké dárečky. Již nyní se těším
na další setkání.

BOOKSTART – S KNÍŽKOU DO ŽIVOTA
Srdečně zvu všechny přihlášené děti a rodiče na
další schůzku, která bude 23. 11. 2021 (16.30–18.00).
Doufám, že opět přiletí všechny malé sovičky do
knihovny za naší ROZÁRKOU . Tématem budou
tentokrát VÁNOCE. Bližší informace v knihovně a na
našich stránkách.
V rámci projektu „Udržitelnost v knihovnách“ jsme
pro Vás uspořádali
BURZIČKU oblečení pro děti velikosti 86–140 (cca
2–10 let) v knihovně
Od začátku října jste mohli nosit do knihovny zánovní
a pěkné kousky dětského oblečení, které byste rádi
nabídli k prodeji. Burzička byla průběžně obnovována
a ukončena bude 10. listopadu 2021. Jsem ráda, že
jste tuto možnost využili a přijdete se ještě podívat.
Tuto akci bychom rádi zopakovali v březnu příštího
roku a v případě zájmu i v budoucnu. Bližší informace
v knihovně.
Soutěž pro děti se ZOO Plzeň – stále pokračuje.
Razítka můžete získávat do 15. 12. 2021
Malý výběr z nových knih:
pro dospělé:
Kate Mortonová – Tajemství letního odpoledne
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František Niedl – Inspektor s velkým mozkem
Josef Fousek – Zkrátka bez pozlátka
Irena Obermannová – Babička
Louise Pennyová – Skleněné domy
pro děti:
Marka Míková – Pohádky na předpis
Daniela Krolupperová – Tady straší naši
Alena Kottová – Australské pohádky
Klára Smolíková – Cha cha chá, zasmál se MORDECHAJ
Bohdana Pávková – Povídačky naší Kačky
Další novinky najdete v našem on-line katalogu: https ://katalog.manetin.cz/
Knihovnička/KLUB pro seniory:
čtvrtek 25. 11. 2021 (14.30–15.30)
Těšíme se na Vás, nebojte se přijít a strávit
příjemné chvilky společně. Tématem bude
tentokrát: VÁNOČNÍ CUKROVÍ ANEB NEJOBLÍBENĚJŠÍ RODINNÝ RECEPT – Vítáme všechny
pekaře a pekařky nejlépe s ochutnávkou .
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. Na obě plánovaná představení přijímáme
do konce roku nezávazné přihlášky, abychom věděli,
kolik vstupenek přibližně zamluvit a zajistili pro Vás
co nejlepší místa v hledišti.
Nabídka představení:
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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Anketa pro maminky s předškolními dětmi na Kralovicku
a rozhovory s osobami, které pečují o člena rodiny
Tereza Kavalírová, CPKP

Podzim je v komunitním plánování sociálních služeb
ve znamení průzkumů potřeb občanů Kralovicka.
Potřeby maminek s předškolními dětmi jsou dalším
tématem, kterému se věnujeme a které vzešlo z úvodního mapování sociální situace na území Kralovic,
Plas a Manětína. V rámci ankety, do které se maminky mohou zapojit, zjišťujeme, jak jsou spokojené
s životem v regionu a jaké služby či aktivity naopak
postrádají. Anketa probíhá online do 30. 11. 2021,
je anonymní a vyplnit ji je možné na tomto odkaze:
https://www.survio.com/survey/d/anketa-pro-rodice-s-detmi. Dostupná je také z webové stránky města
Kralovice www.kralovice.cz, z rubriky Město/Sociální služby/Anketa pro maminky. Chybějící služby
a aktivity budeme poté projednávat se zájemci na
společném setkání, na kterém budeme také hledat
možnosti, jak potřebné a chybějící v regionu zajistit.
Do 30. 11. 2021 také probíhá průzkum potřeb osob,
které pečují o člena rodiny, a osob, které se potýkají
s úbytkem sil pro zajištění péče o svoji domácnost
či o sebe. Průzkum probíhá formou rozhovoru s vy-

školeným tazatelem. Občané, 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. Průzkum je také anonymní a zjištěné
informace nám pomohou nasměrovat rozvoj sociální
oblasti k potřebným službám a aktivitám.
Informace o společných setkáních, která plánujeme
na listopad 2021, a dalších realizovaných aktivitách
v komunitním plánování jsou k dispozici na webových stránkách města Kralovice www.kralovice.cz,
v rubrice Sociální služby. 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 –
LISTOPAD
Výstavy:
Ze starého školního kabinetu
15. 9.–11. 11. 2021 / refektář
Názorné pomůcky pro vyučování nabízí zajímavou
kolekci předmětů od konce 19. století do současnosti. Návštěvník může zalistovat ve starých učebnicích,
prohlížet výjevy na nástěnných školních obrazech,
vyzkoušet mechanické počitadlo, vzpomenout na
funkce fyzikálních přístrojů nebo cestovat světem
po školních mapách. Také se zabavit tematickou
výstavní hrou.

2021

Zmizelé Kralovicko
15. 9.–31. 12. 2021 / kostel
Výstava volně navazující na
projekt Stoleté proměny Kralovicka z roku 2019 představuje
objekty i krajinné prvky zmizelé za posledních přibližně
150 let. Zajímavé stavby (zámky, domy, kaple aj.), rybníky a cesty, které známe již
jen ze starých fotografií, kreseb a plánků, jsou ohlédnutím do historie, připomínkou proměny regionu.
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Přednášky:
IV. ročník podzimního cyklu Za poznáním baroka:
Svatá Ludmila a její kult v době baroka (prof. Ing.
PhDr. Jan Royt, Ph.D., DrSc. – Ústav pro dějiny umění
FF UK, Ústav dějin křesťanského umění KTF UK)
8. 11. 2021 od 17 hodin v Státním okresním archivu
Plzeň-sever se sídlem v Plasích (Stará cesta 558,
331 01 Plasy).
„Portrait historié“ a šlechtická reprezentace v českých zemích – O podobiznách v alegorizujících kostýmech v 17. a 18. století (PhDr. Martina Jandlová
Sošková, Ph.D. – Národní galerie Praha)
15. 11. 2021 od 17 hodin v Státním okresním archivu
Plzeň-sever se sídlem v Plasích (Stará cesta 558,
331 01 Plasy)
Co přinesl barok urbanismu (JUDr. PhDr. Jiří Plos –
Fakulta architektury ČVUT v Praze)
29. 11. 2021 od 17 hodin v Státním okresním archivu
Plzeň-sever se sídlem v Plasích (Stará cesta 558,
331 01 Plasy).
Akce:
Advent v minulosti
27. 11. 2021 od 14 hodin
Koncert:
Recitál bratrů Klánských / refektář
Adam Klánský/violoncello & Lukáš Klánský/ klavír
24. listopadu 2021 od 19 hodin
SLUŽBY
Knihovna:
Otevírací doba pro veřejnost:
pondělí 9:00–15:00
středa
9:00–15:00
ostatní dny po předchozí domluvě
Badatelé, kronikáři:
Po předchozí domluvě na tel. čísle 373 396 410

a liturgické předměty, umělecké vybavení prostředí
společenských elit 19. století.
NÁRODOPISNÁ EXPOZICE:
Lidové zvyky, náves s kaplí a včelařství, interiér venkovského domu – komora a selská jizba, stodola
a zemědělské nářadí. Slévárna litiny a výrobky plaské
železárny z 19. století a venkovská kovárna.
ŽIVOT VE MĚSTĚ:
Obchod a řemeslnické dílny, kuchyně 30.–40. let
20. století, dobový hostinec.
KOSTEL ZVĚSTOVÁNÍ PANNY MARIE:
Rekonstruovaná památka vrcholného baroka, obnovená kopule a interiér s freskovou výzdobou.
ZÁPADNÍ AMBIT:
Fresková výzdoba od významného plzeňského rokokového malíře F. J. Luxe a barokní zahrada.
VÝCHODNÍ AMBIT:
Ambitové chodby dekorované freskovou výzdobou
zobrazující radosti Panny Marie. Autorem výzdoby
je akademický malíř Jan Spěváček.
Otevírací doba:
V listopadu je muzeum otevřeno v pracovní dny od
9–15 hodin.

STÁLÉ EXPOZICE MUZEA:
HISTORIE MARIÁNSKÉ TÝNICE A MARIÁNSKÝ KULT:
Mariánské poutní místo, cisterciácký řád, sochy, obrazy.
KULTURA A VZDĚLANOST SEVERNÍHO PLZEŇSKA:
Raně středověké obydlí a archeologické nálezy severního Plzeňska, veduty a vyobrazení sídel, kaple jako
liturgický prostor, školní třída, galerie světců, oratoř
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STAVEBNÍ ZÁZEMÍ MÁME TÉŽ VE SLUŽETÍNĚ
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Prodejna L.L.Trade Agro Hobby
Široký výběr sortimentu zboží pro stavbu, dílnu,
domácnost a zahradu ve vašem městě.
Otevřeno: Po–Pá 7.00–17.00 hod
So 7.00–11.30 hod

Z listopadové nabídky vybíráme:
Domácí potřeby ORION
Interiérová svítidla TRACON
Vína z rodinného vinařství
Štěpánek z oblasti Mutěnice

Najdete nás v areálu prodejny stavebnin v Manětíně.
Telefon: 602 677 100
e-mail: prodejna@l-ltrade.cz

Těšíme se na vaši návštěvu.
2021
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Manětín ČOV a kanalizace
Petr Severa
Na konci října byla dokončena oprava povrchů komunikace ve směru na Nečtiny a skončila uzavírka
této komunikace. Od 1. 11. 2021 je opět autobusová
zastávka pro všechny linky a pro oba směry zpět na
náměstí.
Vlastníci nemovitostí se mohou na kanalizační řad
připojovat 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.
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.
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.

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.

Pozor na oleje a tuky!
Velké problémy v kanalizační síti způsobují tuky a oleje. Tuk se totiž usazuje na stěnách kanalizace, kde
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Z kultury, obchodu, sportu a další informace
Víceúčelové hřiště Manětín
Objednávky na tel. čísle 728 678 889.
ZDV Manětín přijme na HPP zootechnika/čku pro stáj
Újezd u Manětína. Nástup možný ihned. Bližší informace na tel.: 724 510 066.
ZDV Štichovice přijme do pracovního poměru traktoristu – strojníka pro zásobování živočišné výroby.
Kontakt: Ing. Václav Bulín, tel: 602 130 727.
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
v sobotu 6. 11. 2021 a 4. 12. 2021 od 14.00 hodin. Králičiny 10 Kč. Výkup zajišťuje firma Růžena Kubešová,
tel. 415 749 562, 723 763 418.
Člověk v tísni, o.p.s., poskytuje bezplatné dluhové poradenství v Kralovicích na
adrese Masarykovo náměstí 1. Schůzku
je nejlepší si předem domluvit emailem
dana.slaichova@clovekvtisni.cz nebo telefonicky
(778 470 828).
Poděkování z Rabštejna
Moc děkujeme, že již druhým rokem fungují v Rabštejně nad Střelou (po dobu hlavní turistické sezóny –
červen až září) mobilní toalety TOY TOY, umístěné na
parkovišti pod klášterem. Městečku se hodně ulevilo!
Asi nikdo se s „potřebami“ turistů nechce setkávat ve
veřejném prostoru malebného městečka! Služba funguje skvěle, na toaletách je čisto, nechybí hygienické
potřeby a v okolí toalety je pořádek. Tak tedy ještě
jednou veliký dík. Klára Vaňáková
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: 8.00–12.00 hod., Středa: 14.00–19.00 hod.
Sobota: 8.00–12.00 hod.

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, Středa: 9.00–15.00 hod
Ostatní dny dle tel. domluvy.
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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Město
Město Manětín
Manětín

Základní
škola p.o.
Základní
škola Manětín,

Město Manětín

sponzor
akceakce
sponzor

Manětín, p. o.

Základní škola Manětín,
Mateřská škola Manětín, ZUŠ Plasy

VÁS SRDEČNĚ ZVOU KE

28.11.2021 od 16:30
doprovodný program

prodej vánoční dekorace
adventních věnců, svícnů
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