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PROJEKTOVÉ DNY V ZÁKLADNÍ ŠKOLE MANĚTÍN
Kateřina Maršánová, Eva Wollrábová, organizátorky projektových dnů

Základní škola Manětín, příspěvková organizace, je
realizátorem projektu s názvem Šablony II. ZŠ Manětín,
CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0012808 v rámci výzvy
č.02_18_063 Šablony II., operační program Výzkum,
vývoj a vzdělávání. V rámci této výzvy jsme v naší
škole na přelomu měsíce září a října realizovali celkem
čtyři projekty s odborníky z praxe, soustředěné do
dvou Projektových dnů ve škole.
Dva projekty s názvem První pomoc (PP) se konaly 25. 9. 2020 a byly
u r č e ny ž ák ů m
8. a 9. třídy. Základy první pomoci
jsou sice součástí
našeho školního
vzdělávacího programu, ale protože
moc dobře víme, že
proto, aby si žáci
něco zapamatovaPP nácvik ošetřování
li, je třeba zajistit,
aby je výuka oslovila. Zvolili jsme
plzeňskou neziskovou společnost
Edukuj, z.s., která
pro žáky připravila
besedu a velice zajímavý workshop.
První pomoc se
PP obvazová technika
totiž nedá naučit

jen z teorie, ale musí
se zkusit, zažít. Součástí akce byl i nácvik
resuscitace zraněného,
obvazové techniky, při
kterých si figuranty zahráli sami žáci. Výuka
pod vedením Mgr. Ludmily Leškové, Bc. Martiny Weberové a jejich
kolegů – záchranářů

PP nácvik resuscitace
LP – ochrana lesa

byla nejen odborně vedená, ale hlavně plná
zajímavostí a praktických ukázek.
Další dva projekty,
které se konaly 1. 10.
2020, byly zaměřeny
na Lesní pedagogiku
(LP), jako nedílnou
součást EVVO na

LP měření průměrkou

LP ekosystém lesa

LP určování dřevin
škole (environmentální vzdělávání, výchova a osvěta). Žáci 1. stupně se zúčastnili programů LP „Měříme
v lese“ (4., 5. třída) a „Podzim v lese“ (1.–3. třída). Cílem
bylo přiblížit děti k přírodě a představení lesa exemplárním způsobem jako životního prostoru pomocí
bohatých zkušeností lesníků. Realizace proběhla ve
spolupráci se Střední lesnickou školou ve Žluticích
za účasti studentů, budoucích lesníků. Pod vedením

LP lovečtí psi
ředitelky SLŠ Ing. Bc. Radky Stolarikové, PhD. získali
naši žáci během čtyřhodinového programu teoretické
informace z oblasti ekosystému lesa a jeho proměn
během roku; společenství zvířat a rostlin, hub; z oblasti
dendrometrie a ochrany lesa i lesa jako pracovního
prostředí člověka. Byly vhodně využity různé aktivity
a hry zaměřené na vlastní prožitek žáků a propojení
získaných vědomostí s praktickými dovednostmi. Zpestřením byla i přítomnost „živých“ ukázek loveckých psů
– fenek tzv. srbského honiče Žofky a Barči.
Celý program byl situován v krásném prostředí zámeckého parku, proto touto cestou velice děkujeme panu
Karlu Maškovi za vstřícnost a možnost realizace.
Žáci se do výše zmíněných programů zapojovali velmi
aktivně. Projektové dny splňovaly kritéria a zvolené cíle
a staly se tak plnohodnotným prostředkem pro rozšířené vzdělávání našich žáků. Také jsme rádi, že projekty
mohly být realizovány ještě před zpřísněním podmínek
výuky v souvislosti se šířením nemoci COVID 19.

VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ,
Josef Gilbert Matuška, starosta města
zdravím Vás na začátku listopadu. V tomto měsíci vzpomínáme na naše drahé zemřelé. V posledních týdnech
se nákaza nemocí Covid 19 šíří i v našem městě. Dávejte, prosím, na sebe pozor, dodržujte aktuální nařízení
a zbytečně se nevystavujte nebezpečí.
Dnes bych se s Vámi chtěl podělit o následující:
Výstavba nové kanalizace a ČOV v Manětíně
Máme za sebou 16 měsíců výstavby z celkových 24 měsíců. Pro nás i pro budoucnost našeho města a jeho
rozvoj je to velmi důležitá stavba.
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V následujícím měsíci by se měla začít situace se stavem komunikací v našem městě zlepšovat. Uzavírka
hlavní silnice probíhá od července a v listopadu by
měla skončit. Hlavní silnice, která patří Plzeňskému
kraji, a péči o ní stanovuje a provádí Správa a údržba
silnic Plzeňského kraje, bude uvedena do původního
stavu. Tam, kde byly kostky, budou opět kostky, a kde
byla balená, bude opravena novou balenou. To se týká
úseku od křižovatky k mostu a dále na Brdo směrem
k budované čistírně odpadních vod. Silnice ve směru
od policejní stanice na Nečtiny bude opravena provi-
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zorně, protože v tomto úseku budou práce pokračovat
i v příštím roce. Rýsuje se možnost výměny vodovodu
i stávající jednotné kanalizace. Pevně věřím, že se
tento záměr podaří zrealizovat. Vodovod i stávající
kanalizace jsou ve velmi špatném stavu. V tomto
úseku by mělo být následně uloženo veškeré elektrické vedení do země.
Podle počasí a kapacit by měla probíhat obnova povrchů na místních komunikacích mimo objízdnou trasu.
Ta se totiž bude používat kvůli uzavírce způsobené
opravou povrchů hlavní silnice. V tuto chvíli pokračují
práce na stokách a práce probíhají také na čistírně
odpadních vod. V listopadu budou uloženy jednotlivé
čerpací stanice.
Chci Vám všem poděkovat za trpělivost. Pohybujeme
se na staveništi. Často na to všichni nadáváme. Je
to nepříjemné, věřte mi, že situaci denně řešíme, ale
nejde to tak rychle, jak bychom si přáli. Přál bych si
mít tu moc, kterou si často myslíte, že mám. Přesto
pevně věřím, že se situace v příštích týdnech bude
zlepšovat.
Dotace – žádosti o dotace z Plzeňského kraje
Z programu obnova historického stavebního fondu v památkových rezervacích a zónách schválena dotace
120.000 Kč na výměnu střešní krytiny čp. 96 v Manětíně.
Z programu vodohospodářské infrastruktury 2020 Plzeňského kraje schváleno 4.300.000 Kč na kanalizaci
a ČOV v Manětíně. Obdrželi jsme 90 % této dotace na
účet a provedli průběžné vyúčtování. Po jeho schválení obdržíme na účet zbývajících 10 %. Celkem tedy
Plzeňský kraj podpořil výstavbu naší kanalizace částkou
9.300.000 Kč.
Z programu významné investice do sportovišť Plzeňského kraje 2020 schváleno 1.600.000 Kč na vybudování nové běžecké dráhy v Manětíně. Práce budou
dokončeny v listopadu.
Z programu podpora pro obce, které mají uzavřenu
smlouvu s registrovaným poskytovatelem sociálních
služeb na zajišťování pečovatelské služby na území Plzeňského kraje v roce 2020 schválena dotace
132.359 Kč na náklady na pečovatelskou službu.
Příprava rozpočtu města na rok 2021
Zahájili jsme přípravu rozpočtu města na příští rok. Zvu
spolky a organizace, aby se ozvaly se svými projekty
a žádostmi na příští rok do 15. listopadu 2020. V příštích letech budeme muset zvládnout dopady letošní
pandemie na ekonomiku.
Rozsvícení vánočního stromu v Manětíně 29. 11. 2020
O první neděli adventní proběhne rozsvícení vánočního stromu v Manětína na náměstí. Více informací se
dozvíte v průběhu listopadu.
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Polovina volebního období 2018–2022 je za námi.
Nacházíme se v polovině tohoto volebního období zastupitelstva města.
Co se za dva roky povedlo?
Byla vybrána nová svozová firma na svoz komunálního
a tříděného odpadu.
Byla dokončena příprava, schválena dotace a zahájena
největší akce posledních desetiletí v Manětíně – Vybudování nové kanalizace a nové čistírny odpadních vod.
Byla dokončena obnova náměstí, v poslední etapě to
byla západní škarpa včetně restaurování kašny se sochou sv. Floriána, dalších soch a váz. Byla zprovozněna
technologie kašny.
Byla dokončena obnova nových prostor pro infocentrum, zprovozněny nové veřejné záchody a zprovozněno
infocentrum v nových prostorách.
Byly provedeny dvě etapy modernizace sociálního zařízení v budově základní školy včetně vybudování nového
bezbariérového WC. Dodány nové počítače a pořízen
kamerový systém do školy.
Byla provedena dodávka, montáž a zprovoznění závlahového systému fotbalového hřiště v Manětíně. Buduje
se nová běžecká dráha a sektor pro skok daleký.
Byla dokončena elektrifikace části města Radějov.
Vydáno pravomocné územní rozhodnutí pro lokalitu
Z3 Pod horou pro výstavbu sítí a komunikace pro nové
rodinné domy.
Co bychom v tomto volebním období ještě chtěli
hlavně zvládnout?
Dokončení výstavby kanalizace a nové čistírny odpadních vod včetně jejího uvedení do provozu a ve spolupráci s vlastníky napojení jednotlivých nemovitostí na kanalizaci včetně všeho, co s tím souvisí administrativně.
Dokončení přípravy lokality „Pod horou“ pro výstavbu
nových rodinných domů – 12 stavebních pozemků na
pozemcích města.
Podporovat naše příspěvkové organizace:
Základní škola – dokončit modernizaci WC včetně
umýváren a WC pro pedagogy. Zajistit nové vybavení
dvou odborných učeben pro výuku jazyků a výpočetní
techniky dle podané žádosti o dotaci.
Mateřská škola – podporovat údržbu o stávající vybavení a hledat možnosti modernizace a obnovy.
Pokračovat v péči o majetek města.
Pokračovat v podpoře spolkové činnosti, v podpoře
kulturních a společenských akcí v našem městě podle
aktuální situace, aby se nám tady dobře žilo.
V říjnu se zasedání zastupitelstva nekonalo, termín
příštího zasedání bude zveřejněn na úřední desce.
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ŽIVÉ VYSÍLÁNÍ V OBDOBÍ DISTANČNÍ VÝUKY
Pavla Cimlerová, ředitelka Zš Manětín
Na základě usnesení vlády ČR ze
dne 12. 10. 2020 je základní škola od
14. 10. 2020 uzavřena pro žáky všech
ročníků a výuka probíhá distanční formou. Již jsme to jednou zažili a nebylo
to nic příjemného. Na distanční výuku
jsme nebyli připraveni. Chyběla technika, chyběly nám zkušenosti. Hledali
jsme a zkoušeli různé způsoby vysílání
na dálku, tedy jak se dnes moderně říká
„online“ vysílání. Některé technologie
fungovaly lépe a některé hůře, ty co fungovaly výborně, měly omezení v počtu
zúčastněných osob apod. Po skončení
uplynulého školního roku jsme tak byli postaveni před
výzvu, abychom kvalitně zabezpečili případnou online
výuku v novém školním roce, pokud by se situace
zopakovala. A ona se opakuje.
„Do hry“ tak vstoupily dva faktory: požadavek na
jednoduché ovládání pro žáky i učitele a dostupná
technika.
Ve školním informačním systému Škola OnLine jsme
pořídili rozšiřující modul „Propojení na Microsoft Office 365“ (jehož licenci též vlastníme), ve kterém jsme
pak zřídili všem žákům účet, který je potřebný pro
další důležitý prvek online výuky. Tím je komunikační
program MS Teams. Každý žák (a v kopii též každý
zákonný zástupce) obdržel ve Škole Online přihlašovací údaje a postup, jak se do MS Teams přihlásit.
Dalším důležitým prvkem distanční online výuky je
technika. A to jak na straně učitelů, tak i na straně
žáků. Zde jsme plnou měrou využili dotaci od MŠMT
a nakoupili jsme potřebné vybavení jak pro učitele,
tak i pro žáky, kterým je možné zapůjčit výpočetní
techniku, pokud jsou jejich možnosti omezené. Bez
této dotace by online výuka nebyla možná, neboť
v běžném rozpočtu školy nezbývá prostor pro nákup
těchto drahých pomůcek.
Propojení MS Office 365 a Školy OnLine přináší v celém systému jednu ohromnou výhodu: živé vysílání
v MS Teams lze založit ve Škole OnLine přímo do
rozvrhu žáka. Čas živého vysílání tak může kopírovat
školní rozvrh. Pak stačí zvolit symbol zelené kamerky
a žák se ihned ocitá v online hodině.
Účast na těchto hodinách se ve třídách vyšších ročníků blíží ke 100 %. Z toho mám velkou radost. Pro žáky,
kteří nemají možnost se k živému vysílání připojit,
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Živé vyslílání v MS Teams

Rozvrh ve Škole OnLine
je samozřejmě zajištěn náhradní způsob distanční
výuky a to formou tištěných výukových materiálů.
Živé vysílání probíhá dokonce i u našich nejmenších
školáčků v první třídě, samozřejmě za pomoci Vás,
rodičů, kterým tímto velmi děkuji za ochotu svým
dětem pomáhat. Poděkování patří i Vám všem ostatním, zvláště pak rodičům žáků 1. stupně. Z rozhovorů
s Vámi nebo s Vašimi dětmi vím, že mnoho z Vás
investovalo nemalé prostředky do vlastního vybavení
pro živé vysílání.
Pevně věřím, že tento stav nebude trvat dlouho a že
se s žáky brzy setkáme ve školních lavicích.
Přeji nám všem pevné zdraví.
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JAROSLAV VÁCLAVÍK Z MANĚTÍNA (*1931 †2004)
Václav Jirsa
Známý i neznámý republikový mistr (ČSSR) a reprezentant (ČSSR), účastník čtyř mezinárodních motocyklových šestidenních závodů.

1955, zimní motocyklová soutěž Česká Bříza,
J. V. s č. 79 uprostřed

a soutěží získal řadu
medailí a diplomů,
které rodina pečlivě
uchovává.
Byl úspěšný v řadě
mezinárodních závodů. Na příklad v Zakopaném (Polsko)
v populární třídenní
soutěži „Raid Tatranski.“ Na startu se tenkrát sešlo 132 jezdců,
z toho 50 zahraničních – z Anglie, Švéd1964, 30.–31. 5. Mistrovství
ska, NDR, Rakouska
ČSSR v terénní soutěži
a ČSSR. V každé eta- motocyklů Povážská Bystrica
pě této náročné soutěže bylo vloženo 4–6 šlapaček s 15–19 kontrolovanými
úseky. Ve tř. 125 se J. V. umístil na 3. místě, dojel na
zlatou medaili.
V době, kdy J. V. závodil, se na závodech utkával s řadou
starších i mladších špičkových motocyklových závod-

1956 Příbram
Jaroslav Václavík vychodil obecnou a měšťanskou
školu v Manětíně, absolvoval střední pilotní školu v Mladé Boleslavi. Po vojenské základní službě v Turnově
(1952–1954) pracoval u lesního závodu v Manětíně
jako mechanizátor. Jeho otec byl první soukromý autodopravce v Manětíně Josef Václavík.
Pamětníci z Manětína ho v padesátých a šedesátých
letech mohli potkávat v jakémkoliv počasí v terénech
okolí Manětína. Nejčastěji to bylo v Kosodří, na Skalce
či v Lipských lesích. Byl členem Svazarmu, závodil za
klubový tým ÚAMK (Ústřední automotoklub). Jezdil
soutěžní i silniční závody, i vícedenní soutěže převážně
na motocyklech ČZ 125, 175 ccm. Rád jezdil také tak
zvané „šlapačky“.
Brzy patřil v Západočeském kraji i v republice (ČSSR)
k předním soutěžním motocyklovým závodníkům, propracoval se do republikové reprezentace. V roce 1961
se stal mistrem ČSSR ve třídě do 125 ccm. Ze závodů

2020

MANĚTÍNSKÝ ZPRAVODAJ

5

Relaxace mezi etapami Šestidenní v Anglii

níků. V „jeho“ době začínal mezigenerační problém,
specializace na motokrosové a soutěžní závodníky,
omezování výroby některých typů motocyklů Jawa či
ČZ, atd. Ve strakonické ČZ se najednou nesměly vyvíjet
silniční závodní motocykly, v Jawě zase nedosáhli na
motokrosové speciály.
J. V. zůstal celou svoji kariéru věrný značce ČZ.
První šestidenní soutěž jel v roce 1959 v tehdejším
Gottwaldově (Zlín), druhou v Anglii – Walesu v r. 1961.
V roce 1963 se v Košicích kvalifikoval i na svojí třetí
šestidenní ve Špindlerově Mlýně, která se jela 2. až
7. září 1963.
Poslední svoji šestidenní jel ještě jako předjezdec v roce
1964 v Erfurtu v NDR.
Nejraději Jaroslav Václavík vzpomínal na šestidenní ve
Walesu, která se jela v okolí lázeňského městečka Llandrindod Wells. Naši reprezentanti tam odletěli 26. září
1961. Jak se ukázalo, největší potíže závodníkům z počátku působila na úzkých silnicích jízda vlevo. Z našich
závodníků startoval J. V. na 125 ČZ už jako první. Měl
startovní číslo 29. „Podařilo“ se mu i zabloudit, ale ztrátu
dohonil a dojel na „stříbrnou“ medaili.
Závodní karieru mu poměrně brzy ukončilo zranění.
Příspěvek je sepsán podle archivu rodiny Jaroslava
Václavíka. Novinové výstřižky byly většinou z regionálního tisku. Autorem fotografií po návratu z Anglie
(start. číslo 29) je Z. Šubrt.

Strakonické šlapačky

J. V. č. 51

Strakonické šlapačky
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TJ SOKOL MANĚTÍN – ODDÍL KOPANÉ
Vladislav Maršán
Stará garda Sokol Manětín – podzim 2020 – výsledkový servis:
21. 8. 2020 Manětín – Plasy 4:3
branky: März Jarda, Ibl Míra, Barchanski Jirka, Janouškovec Franta
11. 9. 2020 Manětín – Druztová 4:1
branky: Janouškovec Franta 3×, Zelenka Petr 1×
18. 9. 2020 Chrást – Manětín 5:5
Branky: März Jarda 2×, Barchanski Jirka, Ibl Míra, Janouškovec Franta
25. 9. 2020 Manětín – Zruč 5:6
Branky: März Jarda 2×, Ibl Míra 2×, Venta Vláďa 1×
2. 10. 2020 Kožlany – Manětín 4:5
Branky: Ibl Míra, Venta Vláďa, Barchanski Jirka, Lang
Jirka, Janouškovec Franta
Tabulka:
1.
Zruč
2.
Plasy
3.
Manětín
4.
Kožlany
5.
Chrást
6.
Druztová
7.
Třemošná

6
6
5
6
5
4
4

5
3
3
3
1
0
0

1
1
1
1
2
0
0

0
2
1
2
2
4
4

30:11
26:15
23:19
21:19
17:19
5:17
4:24

16
10
10
10
5
0
0

Horní řada zleva:
Maršán Petr, Brunclík Tomáš, Pirner Ludva, Ibl Míra,
Janouškovec František, Barchanski Jirka, Šírek Karel,
Prášek Josef
Dolní řada zleva:
Koča Zdeněk, Mareš Martin, März Jarda, Vandrovec
Radek, Maršán Vláďa, Hlous Vašek, Daníček Martin,
Kohel Jirka, Vošta Tomáš

MUZEUM A GALERIE SEVERNÍHO PLZEŇSKA V MARIÁNSKÉ TÝNICI
Hana Fryčková
Muzeum a galerie severního
Plzeňska v Mariánské Týnici
v době uzavření vydalo třetí
číslo Vlastivědného sborníku, čtvrtletníku regionálních
dějin severního Plzeňska.
Obsahem článků reaguje
opět na jednu z publikací
o regionální historii – „Taková tlačenice na jednom
dvorečku!“, aneb První pozemková reforma na velkostatcích Křivoklát, Plasy a Radnice (PhDr. Kristýna
Kaucká, Ph.D.).
Regionální historií se zabývá rovněž badatelský příspěvek o historii okresů kralovického a manětínského
na konci 19. století.

2020

Další příspěvek pojednává o informačnímu panelu,
jenž se vztahuje k památce transportu smrti. Z něj
naši předci v roce 1945 osvobodili na nádraží v Žihli
47 vězňů. 1. září 2020 bylo toto memento odhaleno
v nedalekých Mladoticích.
Cena za sborník zůstává stejná, tedy pouhých 10 Kč.
Jednotlivá čísla sborníku včetně starších výtisků
lze zakoupit v pokladně muzea (po znovuotevření
instituce), či Vám ho zašleme.
Další možností je zakoupení v TIC Kralovice a v prodejně Tabák/Papírnictví – nám. Osvobození 482,
Kralovice. Více informací: 373 396 410.
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MANĚTÍN ČOV A KANALIZACE
Petr Severa
V říjnu byla dokončena část stoky D v uličce u čp. 30,
dále došlo k propojení s kanalizací před čp. 62. Nově
bude vybudována dešťová kanalizace v uličce u čp. 30,
která je na hranici své životnosti. V areálu ČOV probíhají
terénní práce a v prvním listopadovém týdnu budou
osazeny čerpací stanice u čp.133 a E17.
S výstavbou kanalizačních stok se snažíme řešit i stávající dešťovou kanalizaci, kterou opravujeme a vycházíme vstříc i společnosti Vodárenská a kanalizační a.s.,
která opravuje a bude opravovat kritická místa vodovodních řadů. Z tohoto důvodu se výstavba některých
stok přesouvá do jarních měsíců a dochází i ke stavební
náročnosti celé stavby.
V průběhu listopadu budou v komunikaci II/201 položeny zpět kostky a opraven asfalt od mostu směrem k náměstí a k obci Brdo a od čp. 150 směrem na
Stvolny. Plánované částečné a úplné uzavírky těchto
komunikací, včetně jejich oprav, byla dle požadavku SÚS
a rozhodnutí MěÚ Kralovice, plánována do 15. listopadu.
Se zástupci SÚS byla projednávána i varianta výměny
dlažebních kostek za asfaltový beton. Bohužel se nám
to nepodařilo prosadit.
Již v minulém zpravodaji jsme Vás informovali o tom, že
je naší snahou a snahou zhotovitele stavby v listopadu
uvést do původního stavu komunikace od koupaliště
směrem ke stavebninám a přilehlé ulice. Asfaltování
začalo probíhat 23. 10. 2020. Dříve avizované zářijové
termíny se nám nepovedlo dodržet. Důležité je zprovoznění hlavní silnice a navrácení autobusové dopravy
zpět na náměstí. Současná zdravotní situace v České
republice bohužel zasáhla i stavební průmysl a stavební
dodavatele. Snahou všech je, co nejméně omezovat
provoz na komunikacích, ale ne vždy se nám to daří.
Jestliže se však někdo cítí omezen nebo ohrožen na

svých právech, v souvislosti se stavbou, tak se za to
moc omlouváme.
Velice nás mrzí, že se spousta věcí řeší na sociálních
sítích (např. vývoz popelnic, poškození aut apod.). Níže
jsou kontakty, na které se můžete obracet v případě
problémů a požadavků, týkající se stavby kanalizace.
Pokud dojde k poškození motorového vozidla nebo
jiného dopravního prostředku v důsledku stavby, je
nutné tuto skutečnost nechat prošetřit policií České
republiky. Jen v těchto případech můžeme problém
řešit a poškozený následně uplatňovat náhradu škody.
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 informace Vám podá Josef Burda (místostarosta města) tel.
606 683 687 nebo Petr Severa tel. 724 147 642.

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!
Jubilantky v měsíci listopadu: Anežka Dzikyová (75 let)
Manětín, Juliana Pešíková (80 let) Manětín.
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MĚSTSKÁ KNIHOVNA MANĚTÍN
Alena Fišerová
Dne 22. 10. 2020 musela naše knihovna, z nařízení
vlády, opět uzavřít knihovnu pro veřejnost. Moc nás
to mrzí a doufáme, že tento stav nebude trvat dlouho.
Na webových stránkách knihovny jsem pro Vás připravila zajímavé odkazy, které Vám jistě zpříjemní nevlídné
podzimní dny. Najdete zde, mimo jiné, např. odkazy na
autorské čtení, dětské omalovánky a nebo na volně
dostupné informační zdroje pro veřejnost.
Pro naše nejmenší čtenáře máme v knihovně malé
překvapení a již nyní se těšíme, až se na ně budou moci
přijít podívat. Novinku máme i pro dospělé čtenáře
a doufáme, že přispěje ke zpříjemnění Vašeho pobytu
v knihovně. Obě si však zatím necháme jako malé tajemství až do doby otevření.
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 rozhodně nebudou.
Nová služba knihovny:
NÁKUP NOVÝCH KNIH – „KNIHA Z KNIHOVNY“
Tato služba je pro Vás i v době uzavření knihovny
k dispozici! (Knihy Vám vydáme, za dodržení všech
aktuálních hygienických a bezpečnostních opatření,
po telefonické domluvě).
Navíc máme pro zájemce do 30. 11. 2020 ještě dárkový slevový kupon na 100 Kč (na Vaši objednávku nad
799 Kč) – Před objednávkou zavolejte do knihovny –
Sdělíme Vám JEDINEČNÝ slevový KÓD.
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 vyzvednout svou knihu do
knihovny. Více na: www.knihazknihovny.cz.
Vy se i v době uzavření můžete těšit na nové knihy, které
pro Vás připravujeme. Například:
pro dospělé:
Roman Cílek – Smyčka se stahuje:
Vánoce 1944 – květen 1945: strhující válečné finále
Marie Malballe – Maják na útesech
France Carb – Cvičení pro pohodlné:
pro ty, které nerady cvičí
Táňa Keleová-Vasilková – Tři sestry
pro děti:
Victoria Schvab – Můj anděl strážný: druhá šance
Julia Boehme – Leo &Luky: nejlepší kamarádi

2020

Malvina Miklóz – Cesta kolem světa očima dětí
Zázračná příroda. Lesy a pralesy – Zde upozorním na
zajímavost: barevné obrázky z knihy je možné shlédnout oživlé i ve 3D pomocí speciální webové aplikace
např. v mobilu...
Další novinky najdete v našem on-line katalogu: https://
katalog.manetin.cz/
Upozornění: Pokud potřebujete nutně vypůjčit nějakou
knihu z našeho fondu, kontaktujte nás  na telefonu:
777 852 845. Individuální domluva je, za zvýšených bezpečnostních opatření, možná. Knihy zatím nevracejte.
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 4 místa. Startovací
dárkový balíček bude předáván při první schůzce na
začátku roku 2021.
Přeji mnoho sil, zdraví a hlavně optimismu. Společně
a zodpovědně vše jistě zvládneme.
Další informace o knihovně a aktuality najdete na adrese: https://manetin.knihovna.cz/
Nebojte se přijít do knihovny 
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Z KULTURY, OBCHODU, SPORTU A DALŠÍ INFORMACE
Víceúčelové hřiště Manětín
Objednávky na tel. čísle 728 678 889.
Poděkování z Rabštejna
Vážený pane starosto, moc Vám děkuji za velmi dobré
rozhodnutí, umístit v Rabštejně nad Střelou přenosné
chemické toalety. Do té doby jsme se s „potřebami“
turistů setkávali zejména na pietních místech (hřbitov, místa za, ale i kolem pomníků), také prostranství
u kostela Bolestné P. Marie bývalo často znečištěno,
i na travnatých zákoutích města bylo znát, kde turisté
zrovna „byli“. Zejména pro ty, co sekali trávu, bylo takové
setkání velmi nemilé! Od uvedení přenosných toalet do
provozu se vše radikálně změnilo a za to Vám patří velký
dík. Nebereme to nikdo jako samozřejmost a nesmírně
si Vaší pomoci vážíme. V úctě Klára Vaňáková.
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
Kino Sokol Manětín v listopadu nepromítá.
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
Výkup kožek proběhne v Manětíně u městského úřadu
v sobotu 7. 11. 2020 a 5. 12. 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
Provádíme zednické a štukatérské
práce
a obnovujeme staré, zničené a zašlé
• štukatérské práce, římsy, interiérové a fasádní zdobné
prvky, opravujeme staré nebo vyrábíme nové
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• 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
(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
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Přijímáme objednávky na SVATOMARTINSKÉ MENU
NABÍZÍME:
Husí paštika 							
68 Kč
Husí kaldoun s domácími nudlemi
				
40 Kč
¼ Pomalu pečená husa, červené zelí a variace knedlíků
289 Kč
– houskové, bramborové nebo špekové
Objednat můžete buď jednotlivé porce
nebo jako kompletní menu za zvýhodněnou cenu 		
350 Kč
při koupi kompletního menu pro 2 osoby lahev svatomartinského vína
za zvýhodněnou cenu
– při koupi kompletního menu pro 4 osoby svatomartinské víno zdarma

Objednávejte na tel. čísle: 606 306 219
nebo pište na e-mail: zameckamanetin@seznam.cz
Objednávky přijímáme nejpozději vždy do středy na daný víkend.
K vyzvednutí listopadové víkendy
7.–8. 11.; 14.–15. 11.; 17. 11. a 21.–22. 11. vždy 12–15.00 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 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.

2020

MANĚTÍNSKÝ ZPRAVODAJ

11

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ 2020

12

MANĚTÍNSKÝ ZPRAVODAJ

listopad

