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VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ,
Josef Gilbert Matuška, starosta města
vstoupili jsme do roku 2020. Nejprve Vám i Vašim blízkým přeji hodně zdraví, štěstí, spokojenosti a kéž je
rok 2020 pro Vás opravdu rokem dobrým, úspěšným!
Dovolte mi, abych se v tomto zpravodaji podíval ještě

ně, ale také v dalších městských částech – v únoru ve
Stvolnech, v dubnu ve Zhořci, v červnu ve Vladměřicích,
v červenci v Brdě, v říjnu v Újezdě a v listopadu v České
Doubravici.
Svatby v Manětíně v roce 2019
V roce 2019 se konalo v MaVánoce 2019 v manětínském kostele sv. Jana Křtitele
nětíně celkem 41 svatebních
obřadů, z toho 26 na zámku
v Manětíně, 3 na zámku v Rabštejně nad Střelou, 6 v obřadní
síni městského úřadu a 6 na jiných místech správního obvodu MěÚ Manětín.
Co se povedlo v loňském roce:
Manětín
Rekonstrukce v městských
domech
na uplynulý rok a napsal o tom, co se podařilo. Rád V roce 2019 byly prováděny pouze menší opravy. Byla
bych poděkoval Vám všem, kteří jste jakýmkoli způso- opravena koupelna v jednom bytě v domě s pečovabem přispěli k tomu, co se nám podařilo zorganizovat, telskou službou.
opravit či vybudovat. Velice si toho vážím. V roce 2019 Rekonstrukce domu čp. 92
jsme si připomínali 850 let od první písemné zmínky Byl zahájen provoz veřejných toalet v nové přístavbě.
o našem městě. V tomto roce byla zahájena asi největší Byly zkolaudovány další prostory, které budou sloužit
stavební akce v Manětíně za poslední desetiletí, a to od letošního roku naplno veřejnosti. V roce 2019 zde
výstavba nové čistírny odpadních vod a kanalizace žádné práce neprobíhaly. V říjnu se zde konala první
v našem městě, která bude probíhat až do poloviny výstava prací malířů, kteří se v Manětíně scházejí, aby
roku 2021. Dovolte mi, abych také připomněl několik se zde vzdělávali a také zde pracovali. Podařená vernisáž a výstava.
akcí a událostí minulého roku:
Obnova západní škarpy
Zasedání zastupitelstva města
Zastupitelstvo města se schází pravidelně a jeho zase- Byla dokončena obnova západní škarpy včetně restaudání se nekonala pouze v kulturním domě v Manětí- rování kamenných soch, ozdobných váz a kašny se

sochou sv. Floriana – celkové náklady v roce 2019 činily
2.288.918 Kč (dotace Ministerstva kultury 1.936.000 Kč).
Tímto byla rekonstrukce náměstí dokončena.
Příprava zprovoznění kašny na západní škarpě
Byly provedeny přípravné práce ke zprovoznění kašny na západní škarpě. Celkové náklady na technologii a její instalaci a zprovoznění jsou dle podepsané
smlouvy o dílo v celkové výši 475.713 Kč včetně DPH.
V roce 2019 byly provedeny práce první etapy ve výši
189.787 Kč. Zbytek prací a dodávek bude proveden
v letošním roce.
Program regenerace městských památkových zón
MK ČR
Pro Městskou památkovou zónu Manětína byla přidělena celkem částka 1.690.000 Kč. Tato částka byla
použita na dvě akce Římskokatolické farnosti Manětín.
V kostele sv. Jana Křtitele byla provedena kompletní obnova podlahy presbytáře kostela, rekonstrukce klenby
krypty a dokončení vnitřních omítek a podlahy v boční
kapli. Celkové náklady 1.266.410 Kč. Druhou akcí byla
další etapa restaurování varhan v kostele sv. Barbory
v Manětíně. Celkové náklady byly 430.100 Kč.
Pro Městskou památkovou zónu Rabštejn nad Střelou
byla přidělena celkem částka 400.000 Kč. Byla provedena další etapa restaurování varhan v kostele Sedmibolestné Panny Marie v Rabštejně nad Střelou. Celkové
náklady v roce 2019 byly 405.950 Kč.
Manětín – Leuchtenberg – setkání v roce 2019
Zástupci města Leuchtenberg a zástupci dobrovolných hasičů Leuchtenberg se zúčastnili Manětínských
městských slavností a také slavnostního průvodu a setkání u příležitosti 150 let sboru dobrovolných hasičů
Manětín.
Příprava pozemků pro výstavbu nových rodinných
domů v Manětíně
Probíhá územní řízení na rozparcelování a zasíťování
této lokality pro nové rodinné domy v Manětíně. Další
etapou by mělo být zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení na komunikaci a projektové
dokumentace ke stavebnímu povolení na vybudování
kanalizace, odvodnění komunikace a vodovodu. Tyto
projekty by mohly být hotové v průběhu první poloviny
tohoto roku.
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Průtah městem III. etapa
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje nechala provést
hydrogeologické průzkumy v místě stavby a v tomto roce bude pokračovat v projektování pro stavební
povolení.
Kanalizace a ČOV v Manětíně
V červnu 2019 byla zahájena výstavba nové čistírny
odpadních vod v Manětíně a nové splaškové kanalizace
se vším, co s tím souvisí. Tato akce bude probíhat do poloviny roku 2021, teprve poté by mělo dojít k napojení
jednotlivých nemovitostí na novou kanalizaci a zahájení
zkušebního provozu. V roce 2019 byly provedeny práce
celkem za téměř 19 milionů korun bez DPH. Celkové
náklady jsou 108.277.985,98 Kč, dotace z Operačního
programu životní prostředí je celkem 62.917.047,36 Kč,
dotace z Plzeňského kraje činila 5 milionů Kč.
Manětínsko-nečtinský mikroregion
V minulém roce mikroregion obdržel dotaci na pořízení
zametacího zařízení za traktor. Stroj slouží při úklidu
obcí mikroregionu.
Manětín – byla provedena první etapa rekonstrukce
WC v budově základní školy. (Celkem 577.707 Kč
z toho 300.000 Kč dotace z Plzeňského kraje.) Byly
zakoupeny počítače do jednotlivých učeben a zprovozněn kamerový systém u vchodu a v prostoru
šaten školy. Město Manětín zakoupilo nové auto
Subaru XV 1,6 AWD za 555.000 Kč. Byla provedena
oprava cesty z Manětína k letišti a dále až k lesu, ze
zakoupeného recyklátu. Byly dodány dvoje nové
zvukotěsné dveře do budovy Základní umělecké
školy v Manětíně. Byla provedena údržba a oprava
povrchové úpravy podlahy v tělocvičně kulturního
domu. Byla provedena dodávka a zprovoznění
závlahového systému fotbalového hřiště a přilehlé
tréninkové plochy. Celková cena cca 800.000 Kč,
dotace z Plzeňského kraje 300.000 Kč. Byla provedena modernizace systému v naší městské knihovně. Celkové náklady byly 176.000 Kč, dotace z Ministerstva kultury činila 123.000 Kč. Byl vytvořen
nový katalog, který je přístupný i na internetu,
a bylo pořízeno nové počítačové vybavení.
Brdo – děkuji místním občanům za péči o vzhled
a majetek obce. V letošním roce proběhne přeložení
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vzdušného elektrického vedení do země a vybudování
nového veřejného osvětlení.
Hrádek – děkuji místním občanům za péči o vzhled
a majetek obce.
Újezd – děkuji místním občanům za péči o vzhled
a majetek obce.
Česká Doubravice – děkuji místním občanům za péči
o vzhled a majetek obce.
Mezí – Byla prováděna údržba zelených ploch návsi
převážně pracovníky města, ale děkuji také místním
občanům za péči o vzhled a majetek obce.
Stvolny – Byla prováděna údržba zelených ploch návsi
převážně pracovníky města, ale děkuji také místním
občanům za péči o vzhled a majetek obce.
Zhořec – Byla prováděna údržba zelených ploch návsi
převážně pracovníky města, ale i místními občany za
což jim velice děkuji.
Kotaneč – byly prováděny lokální opravy cesty. Byla
prováděna údržba zelených ploch návsi pracovníky
města. Byl vybudován propustek, který pomáhá s odvedením dešťových vod mimo obec.
Lipí – děkuji místním občanům za udržování obce.
Vysočany – Byla prováděna údržba zelených ploch
návsi, děkuji také místním občanům za péči o vzhled
a majetek obce. Byla dokončena oprava komunikace v rámci opravy silnice v majetku Plzeňského kraje.
V příštím roce by měla rekonstrukce pokračovat.
Vladměřice – Členy SDH byla provedena běžná údržba a oprava místních veřejných komunikací. Děkuji za
tuto práci a děkuji místním občanům za péči o vzhled
a majetek obce.
Rabštejn nad Střelou – zajistili jsme péči o zeleň na
veřejných prostranstvích v majetku města. Pokračovala
rekonstrukce historického mostu – stavba je kompletně
v režii Správy a údržby silnic Plzeňského kraje.
Radějov – byla dokončena elektrifikace této městské
části. V současné době je možné již připojovat jednotlivé nemovitosti.
Luková – Byla prováděna údržba zelených ploch návsi
převážně pracovníky města. Bylo vybudováno odstavné parkoviště pro návštěvníky kostela.
Pro připomenutí alespoň některé konané akce:
Leden 2019 – Tříkrálová sbírka 2019

2020

19. ledna 2019 – devátá pravá manětínská zabijačka
25. ledna 2019 – 16. ples města Manětín v kulturním
domě
5. března 2019 – tradiční masopust v Manětíně
24. dubna 2019 – poutní mše svatá v kostele v Lukové
za účasti asi 80 návštěvníků u příležitosti svátku sv. Jiří,
jehož jméno nese tento kostel
4. dubna 2019 – setkání starostů okresu Plzeň-Sever
s radou Plzeňského kraje v Manětíně
8. května 2019 – kladení věnců u pomníků obětem 2. světové války
24. května 2019 – Noc kostelů také v některých kostelech na Manětínsku
21. června 2019 – vítání občánků v Manětíně – 8 dětí
22. června 2019 – zahájení výstavy fotografií z Manětína
u příležitosti 850 let města, slavnostní koncert v zámeckém sále a divadelní představení v zámeckém parku
23. června 2019 – Manětínské městské slavnosti. V minulém roce se konaly již podeváté. V rámci slavností
proběhlo připomenutí 850. výročí od první zmínky
o Manětíně
2. července 2019 – manětínští mladí hasiči obhájili na
mistrovství České republiky ve Vlašimi titul a udělali
tak našemu městu velmi dobré jméno. Všem, kdo se
o to zasloužili, děkuji!
13. července 2019 – fotbalový turnaj ve Stvolnech –
s večerní hudební zábavou
13. července 2019 – festival Procházky uměním Jitky
Hosprové – Rabštejn nad Střelou
26. července 2019 – festival Procházky uměním Jitky
Hosprové – Luková
9. srpna 2019 – „Lívancová“ pouť – bohoslužba, setkání,
divadlo a lívance
10. srpna 2019 – Zhořecká „sedmička“ – běžecký závod
a následné setkání ve Zhořci.
15. srpna 2019 – koncert díla J. J. I. Brentnera Z Dobřan
až k Amazonce v Manětíně. Dílo bylo provedeno ještě
na dalších místech – Dobřany, Pfreimd a Planá.
17. srpna 2019 – barokní slavnost v zámeckém parku
v Manětíně
18.–24. srpna 2019 – dobrovolnická brigáda Workship
– více než 50 dobrovolníků. Cílem je nezištně pomáhat. Účastníci připravili také řadu kulturních či spole-
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čenských akcí. Tato akce se v našem
důchodu a hlavně aby mu i nadále
Tříkrálová sbírka, leden 2019
regionu koná pravidelně a letos se
zbýval čas na všechna fotbalová či
konala již posedmé.
hokejová klání, jako tomu bylo do31. srpna 2019 – Česká Doubravice –
sud.
setkání rodáků
Koncerty vážné hudby v Manětíně
6. září 2019 – festival Procházky
Děkuji panu Václavu Novákovi za
uměním – koncert Jitky Hosprové
organizaci koncertů vážné hudby
v Manětíně v kostele sv. Jana Křtitev Manětíně. V loňském roce se konalo celkem 6 koncertů. 4 koncerty
le dopoledne pro školu a večer pro
se konaly v zámeckém sále a dva
veřejnost.
7. září 2019 – oslavy 150 let sboru
v kostele sv. Jana Křtitele. Již nyní se
dobrovolných hasičů v Manětíně
můžete těšit na letošní koncerty.
před kulturním domem
Poděkování a podpora činnosti
14. září 2019 – lukostřelecká soutěž
spolků
v Manětíně
Rád bych na tomto místě poděkoval
12. října 2019 – zahájení výstavy
jednotlivým spolkům za organizováKrajina v obraze – malíři v Manětíně
ní různých akcí, za dobrou reprezenv čp. 92 v Manětíně, která trvala až
taci města. Mnoha těchto akcí jsem
do konce listopadu.
se zúčastnil a byly velmi vydařené. Město i v loňském
29. října 2019 – setkání seniorů v kulturním domě v Ma- roce podpořilo spolkovou činnost na území města také
nětíně
finančně. Věřím, že dobrá spolupráce bude pokračovat
17.–19. listopadu 2019 – Manětínský divadelní podzim i v tomto roce.
2019 – tradiční divadelní přehlídka divadelních souborů Poděkování za promítání v našem kině
v kulturním domě v Manětíně
Děkuji také těm, kdo promítají v našem kině! Jsem rád,
1. prosince 2019 – o první adventní neděli slavnostní že si kino drží své příznivce.
rozsvícení vánočního stromu na střední škarpě v Ma- Poděkování přispěvatelům Manětínského zpravodaje
Rád bych na tomto místě také poděkoval všem přispěnětíně.
23. prosince 2019 – do Manětína přivezli místní skauti vatelům Manětínského zpravodaje a to zvláště těm
pravidelným.
Betlémské světlo
Poděkování:
Jednotka sboru požární ochrany města
V minulém roce měla výjezdová jednotka výjezdy
i mimo katastry města. Rád bych i tímto způsobem
poděkoval všem členům jednotky za to, že jsou ochotni
obětovat svůj čas a síly pro druhé. Jedná se o činnost,
kterou konají zdarma a ve svém volném čase! Velice
si toho vážím.
Poděkování panu Petru Janouškovcovi
Děkuji panu Petru Janouškovcovi, který dlouhá léta
pracoval pro Město Manětín a spravoval městské lesy.
Zvláště mu děkuji za to, jakým způsobem se o městské
lesy staral. Zároveň mu přeji, aby si spokojeně užíval
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XVII. ples města
Srdečně Vás zvu na XVII. ples města Manětín, který se
koná v pátek 31. ledna 2020 od 20 hodin v kulturním
domě v Manětíně. Těšíme se na Vaši účast.
Tříkrálová sbírka 2020
Jako již tradičně se koná v první polovině ledna Tříkrálová sbírka. Děkuji všem, kteří se podílí na přípravě
a organizaci!
10. pravá manětínská zabijačka
V sobotu 18. ledna 2020 se bude jako již tradičně konat v Manětíně již desátá pravá manětínská zabijačka.
Srdečně zveme!
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USNESENÍ Z 13. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA MANĚTÍN
– 18. 12. 2019
Eva Vaňková
Zastupitelstvo města bere na vědomí:
174/19 – zprávu o činnosti starosty od posledního zasedání zastupitelstva města, která je přílohou
č. 1 tohoto usnesení.
Zastupitelstvo města schvaluje:
175/19 – program 13. zasedání ZM.
176/19 – zapisovatelkou jednání paní Evu Vaňkovou.
177/19 – ověřovateli zápisu pana Jana Fencla a pana
Miloslava Brože.
178/19 – rozpočtové opatření č. 10, které je přílohou
č. 2 tohoto usnesení.
179/19 – Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2020
až 2023, který je přílohou č. 3 tohoto usnesení.
180/19 – rozpočet města na rok 2020 dle návrhu, který
je přílohou tohoto usnesení č. 4, přičemž příjmy činí
67 137 tis. Kč, výdaje činí 95 107 tis. Kč s tím, že schodek
rozpočtu bude hrazen z úvěru města od KB a. s.
181/19 – směnu pozemku parc. č. 1835 o výměře 239 m2
v k. ú. Stvolny a směnu pozemku parc. č. 1836 o výměře 4 034 m2 v k. ú. Stvolny ve vlastnictví města za
cenu stanovenou dohodou stran ve výši 5 000 Kč za
pozemek ve vlastnictví pana J. H. par. č. parc. č. 1 796
o výměře 3 655 m2 za cenu stanovenou dohodou stran
ve výši 5 000 Kč.

182/19 – Dodatek č. 1 ke zřizovací listině organizační
složky Městská knihovna.
183/19 – Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2019, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
a nakládání se stavebním odpadem na území města
Manětín, která je přílohou usnesení č. 5.
184/19 – Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2019, o místních poplatcích, která je přílohou usnesení č. 6.
185/19 – Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2019, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, která je přílohou usnesení č. 7.
186/19 – nabídku paní Ing. Lucie Burdové na akci Manětín parcelace lokality Z3 – vodohospodářské objekty.
187/19 – nabídku pana Ing. Miroslava Dvořana na akci
Manětín parcelace lokality Z3 – Komunikace a zpevněné plochy pro stavební povolení.
188/19 – Smlouvu s ČEZ Distribuce a. s., IČ 24729035,
o zřízení věcného břemene – služebnosti IP-120002655/VB/001, která je přílohou tohoto usnesení
č. 8, a pověřuje starostu města jejím podpisem.
Příští zasedání zastupitelstva města se bude konat
pravděpodobně 29. 1. 2020 v Manětíně.

MÍSTNÍ POPLATKY V ROCE 2020
Místní poplatek za odvoz odpadu (Obecně závazná
vyhláška č. 3/2019)
Roční poplatek ve výši 600 Kč platí fyzická osoba přihlášená v obvodu města a fyzická osoba, která má ve
vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt
nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu
žádná fyzická osoba. Po úhradě si vyzvedněte známky
na popelnice na městském úřadě. Do doby splatnosti poplatku platí registrační známky vydané v loňském roce.
Poplatek ze psů (Obecně závazná vyhláška č. 2/2019)

2020

Poplatku podléhají psi starší tří měsíců, sazba poplatku
v Manětíně činí 300 Kč za rok, druhý a další pes 450 Kč.
Sazba poplatku pro držitele psů v ostatních částech
města kromě Manětína je 150 Kč ročně, druhý a další
pes 225 Kč.
Důchodci, pokud je důchod jediným zdrojem jejich
příjmu, platí za jednoho psa maximálně 200 Kč ročně,
za druhého a dalšího psa také 200 Kč ročně.
Nájemné z pozemků pronajatých městem občanům
na základě nájemních smluv.
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Uvedené poplatky a nájemné jsou splatné do
31. března 2020 a je možné je uhradit:
– bezhotovostním převodem na účet města číslo
246 820 690/0300 pod variabilními symboly, které

jsou stále stejné, v případě potřeby Vám je sdělíme
na telefonním čísle 373 392 258 (příp. do zprávy pro
příjemce uveďte jméno, příjmení a adresu),
– hotově nebo platební kartou v pokladně města.

CENY DŘEVA V SAMOVÝROBĚ A PRODEJ PALIVA – ROK 2020
Jan Habl
Užitkové dřevo vhodné na řezivo bude zájemcům
poskytováno ve výjimečných případech, např. jednotlivé vývraty, zlomy, jednotlivé kůrovcové stromy.
Palivo (souše, zlomy, kůrovec) bude pro samovýrobce pouze v omezeném množství. Palivo nehroubí
(slabé do 7 cm, dočištění z probírek, prořezávky)
bude v roce 2020 pro zájemce v dostatečném množství.
Ceny samovýrob i paliva platí pouze pro stálé občany, chalupáře, chataře z Manětína a příslušných obcí.
Dále nabízíme pro zájemce z řad občanů, soukro-

mých podnikatelů a obcí další služby (viz tabulka).
Výkup dřeva – na lokalitě odvozní místo, příp. na
lokalitě manipulační sklad Kasárna – cena služby
dohodou.
Nabídka kulatiny pro stavebníky – cena stanovena
smluvně.
V případě zájmu prodej palivové štěpky – cena stanovena smluvně.
Prodej dřeva velkoodběratelům – cena je stanovena
v písemné smlouvě dle sortimentu, kvality dřeva
a aktuální situace na trhu.

Příprava půdy pro zalesňování (naorávání)
lesním oddrnovacím pluhem Kromberger

Zalesňování sázecím strojem RZS-1
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KINO SOKOL
Tomislav Štika
Pátek, 24. 1. 2020, 20 h
POSLEDNÍ ARISTOKRATKA (komedie, Česko, 2019)
Režie: J. Vejdělek
Předloha (kniha): E. Boček
Hrají: Hynek Čermák, Tatiana Dyková, Yvona Stolařová, Eliška Balzerová, Martin Pechlát, Vojtěch Kotek,
Pavel Liška, Zdeněk Piškula, Táňa Pauhofová, Zdenka
Procházková, Petr Nárožný, Dana Syslová
Rodilý Newyorčan Frank získá díky svým šlechtickým
předkům dávné rodové sídlo – zámek Kostka. Potomek emigrantů se tak po více než čtyřiceti letech
chystá s dcerou Marií a temperamentní ženou Vivien
na velký návrat do Čech. Čerství aristokraté jsou neznalí místních poměrů a nepolíbení českou realitou,
někdejší vlast a zámecký život znají jen z prastarých
vyprávění příbuzných. Záležitosti spojené s navrácením majetku pro ně řeší právní zástupce Benda.
Po příjezdu rodina zjišťuje, že se zámek nachází ve
stavu pozvolného rozkladu, stranou veškerého spo-

lečenského dění. Jedinými
stálými obyvateli Kostky
jsou zpátečnický kastelán
Josef, bodrá hospodyně
paní Tichá a hypochondrický údržbář Krása. Zatímco osazenstvo Kostky
pozvolna procitá z mátožného spánku porevolučních devadesátých let, rodina Kostkových stojí před
těžkou volbou, zda generacemi vybudované sídlo
prodat a vrátit se do Ameriky, nebo se pokusit zámek
Kostka zachránit. Film vznikl podle stejnojmenné
knihy Evžena Bočka. (Falcon)
Vstupné na všechna představení je dobrovolné.
Průběžně aktualizovaný program naleznete na
webových stránkách: www.manetin.cz/mesto/kino

Z KRONIKY 1950–1967 – MOTOCYKLOVÉ SOUTĚŽE
Václav Jirsa
V roce 1950 se v naší kronice objevily první články o motocyklových soutěžích, které se dotkly našeho regionu.
Škoda, že kronikář „šetřil“ manětínskými závodníky.
Přesto jednoho manětínského amatéra potkáme. Příspěvky z kroniky nejsou upravované.
Heinzova motocyklová soutěž – XXI. ročník.
(Kronika 1950)
Ve dnech 28. a 29. května 1950, tj. na Boží hod a Pondělí
Svatodušní pořádal Autoklub RČS tradiční motocyklovou soutěž, dříve zvanou „Velká motocyklová soutěž“.
Start byl v neděli 28. 5. dopoledne v Karlových Varech.
Manětínskem vedla trať od Strážiště přes Střelu ke Křečovu, Štichovice, Českou Doubravici a lesem (panskou
kočárovou cestou) do Manětína; dále pak po staré Preitensteinské cestě na Dlouho louku, Hůrky a Uněšov, kde
opět opouštěla území Manětínska. Cíl byl opět Karlovy

2020

Vary. Druhý den v pondělí bylo pokračování stejnou
cestou opačným směrem. Závodilo se na strojích ČZ 125
a 150 ccm a Jawa 250 a 350 ccm. Z přihlášených 93 jezdců startovalo 85. Jezdci byli členové sportovních klubů,
továrny a armády, mezi nimi i jedna žena. U Štichovic
došlo k pádu a zranění jezdce. Pořádkovou službu měli
členové hasičského dobrovolného sboru a Čsl. červeného kříže. Závod přilákal mnoho zvědavců.
Motocyklová soutěž – 1000 zatáček
Dne 11. června 1950 pořádal Autoklub Plzeň motocyklovou soutěž „1000 zatáček“. Trať vedla několikrát přes
území zdejšího okresu a to od Kaceřova, přes Kozojedy,
Kralovice, Horní Bělou, Špankov, Vladměřice, Manětín,
Nečtiny, Hubenov. Startovaly všechny stroje počínaje
Manetem až po Jawu 350. V okamžiku, když se na náměstí v Manětíně 3 jezdci předjížděli, došlo ke komické
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scéně. Když diváci hlasitě pobízeli závodníky, „přihnal“ se
na starém motocyklu mladý Burda (šofér), ovšem mimo
soutěž, a všechny tři jezdce – závodníky předjel a ještě
všem divákům zamával na pozdrav. Klidně pak ujížděl
dále k Nečtinám, nechávaje závodníky daleko vzadu.
Samozřejmě, že mladý Burda jinak řečený „Habr“ měl
potlesk největší.
Do třetice z kroniky 1950
Motocyklová soutěž, tentokrát z roku 1964. Závodní
organizace Svazarmu uspořádala 24. 5. 1964 v Manětíně Krajskou terénní motocyklovou soutěž se startem
i cílem v Manětíně. Start byl v 9.24 hodin u zámku,
rychlostní vložka od 12.30 u sv. Barbory. Akcelerace
a brzdění od 15.00 na náměstí. Trať vedla od zámku
po skalnaté polní cestě do České Doubravice, dále na
Hodovíz, Štichovice, přes Manětínský potok do Malé

Černé Hatě, Hlubokou, Rabštejn, Kotaneč, Brdo, přes
Manětín a po svazích Chlumské hory do Újezda, přes
potok do Mezí, zpět na Leopoldov, Březín, Hrad Nečtiny a přes les zpět do Manětína. (Situační plánek byl
připojen v dokumentaci.) Soutěže se účastnily stroje
obsahu do třídy 50 ccm, 125 ccm, 150 ccm, 175 ccm a do
350 ccm. Soutěž proběhla za velmi příznivého počasí
a přilákala řadu diváků velkých a hlavně mladších. Mezi
závodníky byla i jedna žena. Poznámka V. J.: Je škoda,
že v kronice chybí výsledky závodů a například účast
místních závodníků.
V některém z příštích zpravodajů si připomeneme
mistra ČSSR a účastníka několika šestidenních motocyklových soutěží Jaroslava Václavíka (1931–2004)
z Manětína.

LUKOSTŘELECKÁ SEZÓNA 2019
Za LUKOS Ondra Haidlmaier
V uplynulém roce čekalo na manětínské lukostřelce
několik výzev a po skončení sezóny je na čase trochu
připomenout, jak se s nimi vypořádali a poděkovat
všem, kteří nás podporovali.
Začněme od nejmladších. V dětské kategorii jsme se
rozrostli o nové posily, a tak bylo výzvou zvládnout
trénink a zapojení do soutěží, a pro ty, kteří se s touto
kategorií letos loučí, to zas byla příležitost se ještě poprat o nějaké úspěchy před přestupem do mnohem
náročnější dorostenecké kategorie. Snažili se všichni,
přesto musíme z každé skupiny trochu vyzdvihnout
úspěchy Aničky Fenclové, která letos jen výjimečně
odjížděla z ligových závodů bez medaile a celkově její
výsledky stačily na konečné páté místo v Lukostřelecké lize. Největším překvapením však byly výsledky
nováčka, který předvedl talent hned v první sezóně.
Proto moc gratulujeme Janu Hanusovi k titulu druhého
vícemistra. Nejnapínavější byly souboje v dorostenecké kategorii, kde se pořadí na stupních vítězů měnilo
téměř po každém závodě. Pro Ondru Koppa z toho
nakonec byl také titul druhého vicemistra. Jonáš Haala
skončil celkově osmý.
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Mezi dětmi a dorostem má LUKOS již velmi silné postavení a dobré jméno na všech závodech, protože
všichni začínají ze stejné úrovně. Mezi dospělými musí
LUKOSové stále stahovat velký náskok větších a zkušenějších klubů. Proto bylo výzvou se zas přiblížit těm
nejlepším. Důkazem toho, že se to povedlo, je hned
několik medailí z jednotlivých ligových závodů a konečné výsledky:
Ondra Haidlmaier 4. místo – tradiční luk, Šárka Haalová 8. místo lovecký luk ženy, Roman Kopp 11. místo
lovecký luk muži a Jan Fencl 15. místo lovecký luk muži.
Polepšili si ale i další a neztratili se ani dospělí nováčci.
Podařilo se také uspořádat další ročník Svatováclavského
turnaje, kterého se letos zúčastnilo cca 90 střelců a díky
grantu Plzeňského kraje také rozšířit střelnici o další pohyblivé terče. Velkou změnou pro nás bylo také pořízení
nového skladu v bývalém areálu ZDV Manětín.
Doufáme, že díky všem LUKOSím aktivitám přispíváme
k dobrému jménu našeho města i regionu.
Držte nám palce, ať je pro nás rok 2020 alespoň stejně
úspěšný a třeba si s námi přijďte zastřílet na akcích pro
veřejnost nebo můžete rozšířit naše řady.
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Děkujeme všem podporovatelům za finanční i materiální podporu, členům klubu a jejich rodinám za účast
na brigádách, za trpělivost a pochopení.
Plzeňský kraj, Město Manětín, L.L. Trade s.r.o., Restaurace Éčko Plzeň, Nadace ČEZ, JVK Lité, SDH Manětín,

Nábytek Štuksa, spol. s r.o., ZDV Manětín, Manětínské
uzeniny Jirgl, DIADEMA Internet, Zámecký pivovar Chyše, Pizzerie Na náměstí, Restaurace Na radnici Nečtiny,
MS Výrovice z. s., YATE, 3dtargets.

MĚSTSKÁ KNIHOVNA MANĚTÍN
Alena Fišerová
Přejeme všem našim příznivcům hodně zdraví, štěstí
a dobrého čtení v roce 2020.
Od února bude knihovna opět pořádat „HERNÍ ODPOLEDNE“. Děti i dospělí jsou srdečně zváni. Bude to vždy
středa odpoledne, přibližně uprostřed měsíce. Přesné
informace o této i dalších akcích budou také na adrese:
https://manetin.knihovna.cz/.
Od 1. 1. 2020 platí v naší knihovně nový knihovní řád
a ceník služeb. Naleznete jej v knihovně a na webových
stránkách knihovny.
Těšíme se na stávající i nové čtenáře a nabízíme malou
ochutnávku nových knih, které jsme pro vás zakoupili.
Přijďte si vybrat.
Nové knihy v MěK Manětín (výběr)
pro dospělé:
J. M. Bauer – Kam až mě nohy donesou
Heather Morrisová – Cilčina cesta
Renáta Fučíková – Historie Čechů v USA
Dana Čermáková – Karel žije dál...
Lidmila Kábrtová – Místa ve tmě

pro děti:
Daniela Krolupperová – Sněhová víla Vánoční pohádka
Daniela Krolupperová – Taje olivového háje
Marion Cocklico – Umím poděkovat
Marion Cocklic – Nechci spinkat

BLAHOPŘEJEME
Věra Janouškovcová, Josef Gilbert Matuška
Blahopřejeme našim spoluobčanům, kteří se dožívají v tomto
měsíci životního jubilea.
Přejeme všechno dobré, hodně zdraví, štěstí a radosti do dalších let!
Jubilanti v měsíci lednu:
Otilie Václavíková (86 let) Manětín, Jan Dürl (75 let) Manětín,
Jaroslava Šimková (87 let) Manětín, Libuše Urbanová (89 let)
Manětín, Ivo Starý (70 let) Stvolny, Jiřinka Skřivánková (80 let)
Manětín.

2020
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Z KULTURY, OBCHODU, SPORTU A DALŠÍ INFORMACE
Víceúčelové hřiště Manětín. Objednávky na tel. čísle
728 678 889.

a Vláďovi Jirglovi, Jardovi Burdovi a Petrovi Burdovi za
pomoc při zajištění akce DÍK.

Nádoby na jedlý olej a tuk budou nově od ledna 2020
umístěny v Manětíně (u bytovek a u technických služeb), dále v Mezí a ve Stvolnech. Jedlý olej a tuk mohou
být ukládány do sběrných nádob pouze v uzavíratelných plastových lahvích.

Město Manětín pronajme byt v domě s pečovatelskou službou: Manětín č. p. 30 – byt o výměře 31, 81 m2
(včetně sklepa), nájemné ve výši 60 Kč za m2 + zálohy
na služby, pečovatelské služby. Bližší info v kanceláři
č. 2 MěÚ Manětín.

V rámci podpory třídění odpadu nabízíme možnost
zakoupení sady tašek na
tříděný odpad od společnosti EKO-KOM a.s.
V balení jsou 3 ks tašek
(modrá, zelená, žlutá) na
sběr papíru, skla a plastů, obsah tašky je 40 litrů, cena jedné sady je 60 Kč.
Tašky si můžete prohlédnout i zakoupit v kanceláři č. 2
MěÚ Manětín.

Sběrný dvůr Nečtiny, kam mohou vozit odpady
i občané našeho města: obsluha sběrného dvora
604 794 428 (Jitka Stoklasová),
601 560 311 (Václav Pešta) e-mail: obec@nectiny.cz,
606 091 936 (Votýpka za provozovatele sběrného dvora
Marius Pedersen a.s.).
Provozní doba: pondělí: 8.00 hod.–12.00 hod.
středa: 14.00 hod.–19.00 hod.
(březen–listopad)		
12.00 hod.–17.00 hod.
prosinec, leden, únor
sobota:
8.00 hod.–12.00 hod.

Oznámení o změně ceny vodného od 1. 1. 2020
od Vodárenské a kanalizační a.s. Plzeň
Voda pitná a užitková – stará cena vč. 15 % DPH
65,99 Kč/m3.
Nová cena vč. 15 % DPH 71,56 Kč/m3.
Výkup kožek proběhne v Manětíně u městského
úřadu v sobotu 1. 2. 2020 od 14.00 hodin. Králičiny
10 Kč. Výkup zajišťuje firma Růžena Kubešová, tel.
415 749 562, 723 763 418.

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.

17. Ples města Manětín 2020
Město Manětín pořádá tradiční ples, který se bude konat
v pátek 31. 1. 2020 od 20.00 hodin v kulturním domě
v Manětíně. Hraje hudební skupina „Dance Band“. Bohatá
tombola, vstup ve společenském obleku. Vstupné 150 Kč.
Předprodej vstupenek od 13. 1. 2020 – webové stránky
města nebo u paní Severové na MěÚ, kancelář č. 2.
Všem účastníkům povánočního zdolání Chlumské
hory za předvedený turistický výkon, za dobrou náladu
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MANĚTÍN ČOV A KANALIZACE – LEDEN
Petr Severa
V měsíci lednu budou zahájeny stavební práce na
kanalizačních stokách E v Kůchově a na stoce D 5 od
služebny PČR k rodinným domům v lokalitě Pod Chlumskou horou.
Dále bude zahájena výstavba části stoky C u mateřské
školy a pod čp. 150. V lednu budou také dokončeny
práce na stokách u Výkupu.
V místech, kde dochází k omezení provozu na komunikaci jsou o této skutečnosti majitelé dotčených nemovitostí informováni.
Děkujeme všem za shovívavost při realizaci stavby.
Ne vždy se nám daří udržet komunikace ve stavu bez
nečistot. Ze strany města i zhotovitele stavby dochází
k údržbě, která alespoň z části minimalizuje tento stav.

2020

Dále vám sdělujeme, že není prozatím nutné dělat
žádnou přípravu u nemovitostí pro připojení na kanalizační stoky. Připojení nemovitostí bude probíhat
až po dokončení veškerých stavebních prací na ČOV
a kanalizaci a následné kolaudaci. Předpokládaný termín je červenec 2021.
Harmonogram prací se může v průběhu výstavby nepatrně měnit. O změnách a dalších postupech a omezeních Vás budeme v dostatečném předstihu informovat
pomocí manětínského zpravodaje, rozhlasem, případně
osobně. Další informace Vám podá Josef Burda (místostarosta města) tel. 606 683 687 nebo Petr Severa
tel. 724 147 642.
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Vladisslav Jirgl – Maněttínské uzzeniny
Vydavatel Manětínského zpravodaje:
Město Manětín,, Manětín 89, 331
M
3 62, IČ:00258091. Periodickký tisk územníh
ho samosprávnéého celku – měsíčník, místo vyydávání Manětíín.
Vydavatel Manětínského zpravodaje:
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Sazba
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CFprint s.r.o., Plzeň. Foto v úvo
odu titulní stran
ny Oto Tesař. Děkujeme autorům za všechny zaslané příspěvvky a fotografiee.
Město Manětín, Manětín 89, 331 62, IČ: 00258091. Periodický tisk územního samosprávného celku – měsíčník, místo vydávání Manětín.
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by právo příspěěvky krátit.
vydavatel si vyhrazuje v případě potřeb
Za případné tiskové chyby se čtenářům omlouváme. Příspěvky a plakáty ve zpravodaji nejsou nijak stylisticky upravovány vydavatelem,
Příspěvky do dalšíího čísla nám, prosíme,
p
zasílejtte do 28. dne to
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po
ozdější příspěvkky nebudou mo
oci být uveřejněěny.
tohoto měsíce na adresu zpravodaj@manetin.cz, pozdější příspěvky nebudou moci být uveřejněny.
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