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Zpravodaj Městského úřadu v Manětíně / MK ČR E 12287

VáŽeNÍ SPOlUObČANé,
Josef Gilbert Matuška, starosta města
zdravím Vás na začátku měsíce února a chci
se s Vámi dnes podělit
o následující:
Dotace
Program regenerace
městských památkových
zón MK ČR – pro letošní
rok 2019 máme přidělenu částku 1.690.000 Kč
pro MPZ Manětín a 400.000 Kč pro MPZ Rabštejn
nad Střelou.
PZAD MK ČR – bylo odesláno vyúčtování za rok 2018. V průběhu února
bychom měli znát pro nás schválenou částku na letošní rok.
Program Záchrany architektonického dědictví MK ČR – bylo odesláno
vyúčtování za rok 2018. Výši dotace na letošní rok bychom se měli
dozvědět také v průběhu tohoto
měsíce.
Knihovna z MK ČR – žádost o dotaci 123.000 Kč. Celkové náklady
176.689 Kč.
Žádosti o dotace na Plzeňský kraj:
– Z programu „Zachování a obnova památkové
hodnoty a podstaty nemovité kulturní památky
nebo národní kulturní památky 2018“ na akci oprava střechy dvorního objektu čp. 92 – 436.000 Kč
– proplaceno 27. 12. 2018.
– dotace na opravu motoru CAS 200.000 Kč – pro-

placeno, vyúčtováno a vráceno 1 291 Kč.
– dotace na regionální funkci knihoven 2019 –
157.895 Kč – podána žádost.
Připravujeme podání těchto žádostí:
– dotace na rekonstrukci hřiště – 808.000 Kč, dotace 645.000 Kč – na obnovu trávníku, zavlažovací
systém s vrtem a nádrží.
– dotace na rekonstrukci WC ve škole – PSOV –
žádost o částku 500.000 Kč.
16. ples Města Manětín
V pátek 25. ledna 2019 se konal již 16. tradiční ples

města v kulturním domě v Manětíně. Děkuji pracovníkům města, členům zastupitelstva města
a spolků, kteří se podíleli na přípravě a organizaci
plesu. Děkujeme všem našim sponzorům a podporovatelům!
Tříkrálová sbírka 2019
Začátkem ledna se opět konala Tříkrálová sbírka

na Manětínsku, děkuji zvláště všem králům a jejich
doprovodu. Velké poděkování patří všem, kdo přispěli.
Jednání s vedením Správy a údržby silnic Plzeňského kraje
Společně s obcí Nečtiny jsme odeslali dopis se žádostí
o rekonstrukci silnic Manětín – Nečtiny a Nečtiny –
Úněšov. Na konci ledna se konalo jednání starostů
dotčených obcí v Manětíně s generálním ředitelem
SUS Plzeňského kraje. Byl nastíněn možný postup,
jak připravit co nejdříve tuto akci, která by mohla
proběhnout v letech 2020 až 2021.
Smlouva o spolupráci s Národním památkovým
ústavem na rok 2019
Byla podepsána smlouva o spolupráci mezi Městem
Manětín a Národním památkovým
ústavem v rámci objektu Zámek
Manětín. Smlouva definuje podmínky pro jednotlivé body spolupráce jako například svatební obřady, konání koncertů, manětínských
městských slavností a dalších akcí
pořádaných našimi školami.
Účast na výročních valných hromadách SDH na Manětínsku
Zúčastnil jsem se zasedání výročních valných hromad jednotlivých
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SDH na území města. Společně jsme prodiskutovali
problémy v jednotlivých částech města a domluvili
jsme se na možnostech řešení. Děkuji za ochotu ke
spolupráci a veškerou činnost.
Manětínsko-nečtinský mikroregion
Byla vyúčtována dotace z Plzeňského kraje za rok
2018 na pořízení vysokozdvižné plošiny. Byla podána
žádost o dotaci na Plzeňský kraj na pořízení zametacího stroje za traktor.
Masopust v Manětíně
Srdečně zveme na Masopust v Manětíně, který se
bude konat v úterý 5. března 2019 (viz pozvánka
dále).
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Usnesení z 3. zasedání zastupitelstva města Manětín
konaného dne 30. 1. 2019
Eva Vaňková
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MANĚTÍNSKÝ „SiNGAPUR“
Václav Jirsa
Před 75 lety na konci Manětína byl
dokončen vzorový statek – tehdy
vzorové hospodářství – tzv. „Musterhof“. V r. 1974 o něm v Listech
z Mariánské Týnice napsal manětínský rodák pan Vilém Moule
(1895–1980). Narodil se ve starém
č. p. 143 – domek stával na okraji
současného parkoviště autobusů.
Po válce V. Moule bydlel na konci
Manětína v č. p. 210 a měl tak hospodářství s č. p. 212 jako na dlani.
Píše o něm:
„V druhé polovině války se rozhodli němečtí okupanti postavit v Manětíně vzorové hospodářství
„Musterhof“, jaká prý budou stavět v dobytých
východních územích pro své vítězné vojáky. Hledali mezi manětínskými Němci někoho, kdo by se
stavby ujal. Jednali s Kuschelem (býv. Kůželem),
Franzem Schirokim (býv. Širokým), ti však nejevili
naprosto zájem, tím méně ochotu tuto stavbu na
sebe vzít. Konečně se jim podařilo nalézt toho
pravého – Josefa Schalla, rolníka v Manětíně z č.
55, který po velkém naléhání své manželky Anny,
řečené Annerl, konečně svolil a do stavby Musterhofu se pustil. Od té chvíle mu v Manětíně jinak
neřekli než Musterpepp.
Na parcelách za městem se začal Musterhof stavět na výměře asi 1 ha a stavební náklady činily
75.000 RM, to bylo 750.000 protektorátních korun.
Stavba sama byla provedena a z 5/6 financována
říšskými úřady, stavebník Schall figuroval jen na
papíře.
Je to stavba horského typu. Předem musela být
provedena velká odkopávka zeminy pro stodolu, která stojí u státní silnice – má dva mlaty, též
s vrchním vjezdem. Obytné stavení je položeno
níže pod silnicí. Stodola je celá ze dřeva, jen její
terasová zeď je z kamene. Zeď stavěli Ed. Schmie-
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da, mistr zednický, jeho bratr Antonín, Ladislav
Stupka a Karel Chlupsa. Práci tesařskou provedl
Jan Tříska, mistr tesařský, s partou: František Tříska, Josef Novák, Jaroslav Bláha, Josef Hlous od
Švendů, Bohumil Hlous ze Hvozda, Karel Hampl
z Manětína, Karel Voříšek z Lipí a Fr. Sopr ze Hvozda – celkem 4 zedníci a 9 tesařů.
Tesaři postavili celou vazbu, pracovali celý den
za příznivého počasí. V noci na 27. července 1944
se rozpoutala náhle hrozná vichřice a ráno ustrnul každý nad tím, že vítr celou střechu stodoly
a celou vazbu shodil do jednoho kouta terasové
zdi. A nyní začalo vyšetřování gestapem – neníli to sabotáž a mistru Třískovi dalo hodně práce
dokázat, že to nebylo jeho vinou.“
To se stalo brzy po tom, co na Dálném východě
padla pevnost Singapur, a zřejmě proto některý
manětínský čtverák dal Musterhofu jméno „Singapůr“. Jméno se vžilo a používá se dodnes.
Vilém Moule pokračuje: „Během stavby Musterhofu dojížděli sem na dozor různí Bau-inženýři,
Bau-ráti a Bau-inspektoři, kteří nikdy nezapomněli
za auto připevnit pořádný prázdný kufr, který jim
během inspekce dle plánu Frau Annerl naplnila
vejci, máslem, moukou, nějakou tou husou nebo
slepicí. Oni pak, když obsah kufru zinšpicírovali,
odjeli spokojeně s pozdravem „Bald auf Wiedersehen!“ (Brzy na shledanou!).
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Přede žněmi roku 1944 se do Singapuru nastěhovali Musterhofbesitzer Pepp Schall s paní Annerl.
Je nutno říci, že hospodařili dobře, protože Schall
byl výborný hospodář.
V kuchyni na vítězním trámu, zvaném „Viktoriatrám“, bylo okrasným kurentem napsáno: „Gott
segne, was Du dir beschaffst, vertraue aber nur
aufeigene Kraft!“ („Bůh žehnej tvému dílu, spoléhej ale jen na svou vlastní sílu!“) Po žních pak odbývali zdejší Němci „Erntenfest“ (dožínky). Jejich

počátek byl na Musterhofu, odkud vyjel žebřiňák
naložený fůrou žitné slámy a v průvodu Schall
a jeho bratr Alfred s kosami v čele, táhli s velkým
jásotem městem. Bylo to ponejprv a naposled,
protože na jaře 1945 vzala tato německá rozpínavost svůj konec.“
O „Singapůru“ psal Manětínský Zpravodaj také v č.
02/2014, kdy odtud vyrazil úspěšný masopustní
průvod 18. 2. 1958.

Evidence obyvatel k 31. 12. 2018 a Místní poplatky v roce 2019
Hana Burdová
K 31. 12. 2017 měl Manětín 1 103 obyvatel. V roce
2018 se v Manětíně a jeho částech:
•
narodilo
8 obyvatel
•
zemřelo
13 obyvatel
•
přistěhovalo 39 obyvatel
•
odstěhovalo 19 obyvatel
K 31. 12. 2018 měl Manětín 1 118 obyvatel,
z toho 568 mužů a 550 žen.
Počet trvale bydlících osob v jednotlivých částech
města k 31. 12. 2018:
Brdo 27, Česká Doubravice 13, Hrádek 23, Kotaneč
6, Lipí 11, Luková 6, Manětín 725, Mezí 48, Rabštejn
nad Střelou 15, Radějov 1, Stvolny 94, Újezd 38,
Vladměřice 48, Vysočany 18, Zhořec 45.
Průměrný věk je 44,74 let, muži 44,63 a ženy
44,84.
Nejvyšší průměrný věk je v Kotanči – 66,74, nejnižší
ve Vysočanech – 38,59 let.
Místní poplatek za odvoz odpadu (Obecně závazná
vyhláška č. 1/2015)
Roční poplatek ve výši 600 Kč platí fyzická osoba
trvale bydlící 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 trvale bydlící vyzvednou v pokladně
města registrační známky na popelnice.

2019

Do doby splatnosti poplatku platí registrační známky
vydané v loňském roce.
Pokud nebude poplatek uhrazen do konce března,
bude zvýšen o 100 %.
Poplatek ze psů (Obecně závazná vyhláška č.
2/2011)
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.
Pokud nebude poplatek uhrazen do konce března,
může být zvýšen až na trojnásobek.
Nájemné z pozemků pronajatých městem občanům na základě nájemních smluv.
Uvedené poplatky a nájemné jsou splatné do
31. března 2019 a je možné je uhradit:
– bezhotovostním převodem účet město 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.
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Naši furianti v Manětíně – 1945, 1966, 2019

Za zapůjčení článku z roku 1945 a plakátu i fotografií z roku
1966 děkujeme manželům Sochorovým z Manětína.
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KiNO SOKOl
Tomislav Štika
Nejvýznamnějším filmem
stoleté historie české kinematografie byl filmovými
kritiky a publicisty vyhlášen
snímek režiséra Františka
Vláčila, natočený podle literární předlohy Vladislava
Vančury. Film promítneme
z digitálně zrestaurované
kopie jako připomínku geniálního režiséra, od jehož
smrti letos uplyne 20 let.
Pátek, 15. 2. 2019, 20.00 hod.
MARKÉTA LAZAROVÁ (historický, drama, Československo, 1967). Režie: František Vláčil
Hrají: Magda Vášáryová, Josef Kemr, Jaroslav Moučka,
Václav Sloup, Vlastimil Harapes
Proslulá historická balada Františka Vláčila dodnes
fascinuje zemitostí, s jakou je postižen život ve středověku. Titulní hrdinkou je ctná dívka, předurčená
klášteru, ale přinucená stát se milenkou násilnického
mladíka... Brutální boje i bizarní postavičky ploužící
se zdivočelou zemí jsou postiženy s mimořádnou
výmluvností i obrazovou podmanivostí. Film se skládá
ze dvou částí: „Straba“ a „Beránek boží“ a byl natočen
v letech 1965–1967 (oficiální text distributora).
Pátek, 22. 2. 2019, 20.00 hod.
PO ČEM MUŽI TOUŽÍ (komedie, Česko, 2018)
Režie: Rudolf Havlík. Hrají: Anna Polívková, Jiří Langmajer, Matěj Hádek, Táňa Pauhofová, Jiří Havelka,

Lenka Vlasáková, Oldřich Navrátil, Naďa Konvalinková,
Ester Kočičková, Jana Synková, Pavla Tomicová
Charismatický cynik Karel Král, trochu šovinista
a sarkastický sympaťák, na
kterého ženy letí, je šéfredaktorem časopisu Playboy.
Jednoho dne jeho nezávazný způsob života utrží hned
několik ran. Dostane výpověď kvůli průšvihům a poklesu prodejnosti časopisu,
bývalá manželka a dcera ho opět naštvou, neznámá
žena mu nabourá auto a na jeho místo je dosazena
pohledná mladá šéfredaktorka Leona. Karel vyřeší
problémy po chlapsku – společně s nejlepším kamarádem Čestmírem se opije a v dobrodružné noci si přeje,
aby se stal ženou, protože „ženský to mají v životě
mnohem jednodušší a on je na tom kvůli nim bídně.“
Ráno Karel zjistí, že následkem noční alkoholické „jízdy“ a zásahem vědmy Zoltany (Pavla Tomicová) se stal
ženou (Anna Polívková). Ovšem pouze fyzicky. Karel
se jako Karla musí vyrovnat nejen s novým vzhledem,
ale hlavně se naučit fungovat v ženském těle a zjistit,
zda to mají ženy opravdu snazší? (CinemArt)
Vstupné na všechna představení je dobrovolné.
Průběžně aktualizovaný program naleznete na webových stránkách: www.manetin.cz/mesto/kino

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!
Jubilant v měsíci únoru: Jiří Král (70 let) ze Stvolen.
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MĚSTSKá KNihOVNA MANĚTÍN
Alena Fišerová
Zveme ve středu 13. 2. 2019, 16.00 – 17.30 hodin,
do naší knihovny hravé děti, rodiče, prarodiče, sourozence atd. Pro děti budou připraveny deskové hry
Ubongo junior, Hravé učení a další. Přijďte si zahrát,
vyzkoušet a zdokonalit své dovednosti nebo se jen
podívat na ostatní a třeba i na nové knihy.
Těšíme se na Vaši návštěvu!
Nové knihy v MěK Manětín – únor:
Hartl, Patrik – Nejlepší víkend
Atwoodová, Margaret – Příběh služebnice
Ruiz, Miguel – Tři otázky
Vondruška, Vlastimil- Husitská epopej VII
Nykodýmová, Věra – Až na (kostní) dřeň
Penny, Luise – Krásné tajemství
Niedl, František – Rozervané království
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pro děti:
Kerekesová, Katarína – Mimi
a Líza
Macho, Adrián – Gerda: příběh velryby
Colombo, Luan – Lidské tělo
zevnitř
Kinney, Jeef – Deník malého
poseroutky 13
Machon, Corinne – Pohádky o sněžných vílách
spoustu nových krásných leporel jako:
Půjdu do školky
Maminka má miminko
a další...

MANĚTÍNSKÝ ZPRAVODAJ

únor

eXKURZe VycháZeJÍcÍch ŽáKŮ Zš MANĚTÍN
NA ÚřADU PRáce V PlZNi
Eva Wollrábová
budoucí povolání a také si stanovují cíle, jak toho dosáhnout,
jakou školu si v následném studiu po ukončení povinné školní
docházky vybrat. Proto exkurze
v IPS ÚP byla vítaným zpestřením
a doplněním informací pro všechny, kteří si podávají přihlášku na
střední školy a učiliště.

V úterý 15. 1. 2019 se vycházející žáci naší školy vydali na exkurzi do Plzně na Úřad práce
Plzeň-sever. Už samotná cesta byla pro některé
zkouškou dovedností a trpělivosti. Někteří linkovým
autobusem jezdí pravidelně, ale přeprava po Plzni
tramvají byla pro většinu novinkou. V areálu ÚP jsme
zamířili do Informačního poradenského střediska
(IPS). Po krátkém uvítání si budoucí uchazeči o povolání vyzkoušeli na počítačích
testy zájmů, které jim vygenerovaly okruhy pravděpodobných
povolání; také si ve skupinách vyhledávali studijní a učební obory
v kraji či regionu a dle profesiogramů zjišťovali možnosti studia
na vybraných středních školách
v celé České republice. V závěru
je čekala přednáška o funkci ÚP,
něco málo ze statistiky nabídky
a poptávky volných pracovních
míst v Plzeňském kraji, o možnostech dalšího vzdělávání aj.
Ve škole se žáci připravují v rámci
kariérového poradenství na svá
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Z kultury, obchodu, sportu a další informace
Víceúčelové hřiště Manětín
Objednávky na tel. čísle 728 678 889.
Město Manětín oznamuje, že od ledna 2019 bude
vývozním dnem komunálního odpadu pátek, a to
ve všech částech města. Protože došlo ke změně
vývozní firmy, žádáme spoluobčany o trpělivost
a pochopení, pokud by se zpočátku vyskytly nějaké
nedostatky. V tomto případě se prosíme obraťte na
kancelář č. 2 MěÚ – tel. 373 392 258 nebo na posádku firmy Skládka Vrbička s. r. o. – tel. 773 537 302.
Město Manětín – k Ceníku služeb a materiálu na
rok 2019, uveřejněném v lednovém zpravodaji:
Objednávky služeb (autodoprava, zemní práce)
vyřizuje Lubor Stančo, tel. 728 070 807 a objednávky materiálu (vč. dopravy) Petr Poláček, tel.
602 213 464.
Výkup kožek proběhne v Manětíně u městského
úřadu v sobotu 2. 3. 2019 od 14.00 hodin. Králičiny
10 Kč. Výkup zajišťuje firma Růžena Kubešová, tel.
415 749 562, mobil 723 763 418.
SDH Vladměřice
zve v sobotu 9. 3. 2019 od 18.00 hod. do KD Vladměřice všechny motorkáře a lidi, kteří rádi cestují
na tradiční besedu s Jaroslavem Šímou. Dozvíte
se vše o naprosto ojedinělé sólové cestě tohoto
motocyklového novináře, dobrodruha, cestovatele
a fotografa na motocyklu Honda Africa Twin CRF
1000 L na nejvzdálenější dosažitelné místo ruské
Sibiře, kultovní město všech cestovatelů Magadan.
Rekordní cesta vedla opuštěnými místy východní
Sibiře, poté Mongolskem, pouští Gobi, přes Altaj,
aby po 101 dnech a najetí 31 400 km skončila bez
problémů.
Určitě přijďte, nebudete litovat!
Vaigl a syn spol. s.r.o. oznamuje, že prodej drůbežího masa v Manětíně byl od ledna 2019 zrušen.
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Drůbež Červený Hrádek prodává slepičky z vlastního chovu typu Tetra hnědá, Dominant, ve všech
barvách a slepičky – typu Araukana. Stáří 14–19
týdnů, cena 159–205 Kč/ks.
Prodej: Manětín u pošty
27. února 2019 – 13.00 hod.
12. března 2019 – 16.30 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
Divadelní spolek MLASK uvede divadelní hru Naši
furianti v sobotu 23. 3. 2019 od 19.00 hod. a v neděli 31. 3. 2019 od 15.00 hod., v kulturním domě
v Manětíně. Vstupenky na představení je možné
zakoupit od 11. 3. 2019 na poště.
Dlouhodobě pronajmu
nově zrekonstruovaný byt 2+1 54 m2 ve 3. patře
udržovaného bytového domu v Manětíně. Nová
koupelna, kuchyňská linka, podlahy. Bližší info na
tel. 604 371 965, nejlépe SMS, zavolám zpět.
Poděkování
Děkuji všem, kteří jste věnovali tichou vzpomínku
mému zesnulému manželovi panu Janu Jursovi.
Manětín byl jeho druhým domovem a rád se sem
každé léto vracel. V Manětíně měl rodinu, kamarády
a přátele. Všechny Vás měl rád. Děkuji za projevenou soustrast. Ludmila Jursová s rodinou.
Sběrný dvůr Nečtiny,
kam mohou vozit odpady i občané našeho města:
telefon – obsluha sběrného dvora
604 794 428 (paní Jitka Stoklasová),
601 560 311 (pan Václav Pešta),
e-mail: obec@nectiny.cz,
606 091 936 (pan Votýpka za provozovatele sběrného
dvora Marius Pedersen a. s.)
e-mail: jaromir.votypka@mariuspedersen.cz
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Provozní doba sběrného dvora:
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.

MASOPUSTNÍ ZÁBAVA
SDH Brdo Hrádek
zve na masopustní zábavu,
která se koná v KD Hrádek

2. 3. 2019 od 19 hodin
K poslechu a tanci hraje VÍLA ANÁLKA
Od 13 hodin proběhne tradiční
masopustní průvod, sraz u KD Hrádek.
MASKY VÍTÁNY

2019
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PREMIÉRA VYPRODÁNA
Další představení v březnu

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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