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VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ,
Josef Gilbert Matuška, starosta města
zdravím Vás na začátku měsíce dubna.
Prožíváme období, které velká většina z nás ještě nezažila. Jsme v karanténě. Svět se zastavil. Letadla téměř
nelétají. Máme zavřené školy. Omezují se autobusová
spojení, protože není, kdo by je teď využíval. Mnozí
museli zavřít své provozovny. Jsou zavřené hranice.
Máme omezený pohyb, máme se zdržovat doma. Jak
dlouho to může trvat? Kdo za to může? Malý a lidskému oku neviditelný virus. Zažíváme strach, nejistotu
a nervozitu, protože si vůbec neumíme představit, jak
dlouho bude tento stav trvat a jak to bude potom.
Co máme dělat? Mám pro Vás pár nabídek:
– Nedívejte se příliš na zprávy – stačí jednou nebo
maximálně dvakrát za den.
– Mluvte se svými nejbližšími a mějte s nimi trpělivost – sdílení obav a starostí s rodinou a přáteli velmi
pomáhá.
– Ozvěte se někomu, o kom už dlouho víte, že byste
mu měli nebo chtěli zavolat nebo napsat. Ať už jste to
odkládali z nejrůznějších důvodů.
– Udělejte něco pro druhé – někdo šije roušky, někdo
to neumí a může udělat něco jiného. Třeba už jenom
to, že si to doma nebo kolem domu udělá krásné.
– Vezměte do ruky oblíbenou knihu, jistě máte doma
řadu hodnotných knih.
Určitě by se dalo pokračovat, ale to už chci nechat na
Vás. Samozřejmě je třeba dbát na všechna nařízení
a opatření. Využijme všechny ty různé přístroje, které
jsou v dnešní době běžné a mohou nám pomoci lépe
mezi sebou komunikovat a vzájemně se povzbuzovat
a být si i přes vzdálenost nablízku. Toto jsou věci pro
nás lidi fakt důležité a nenahraditelné.
Přeji Vám hodně síly, klidu a rozvahy do dalších dnů!
Nenechme se strhnout a věnujme svoji pozornost
a čas tomu, co je podstatné, co je dobré a přináší
i v těchto dnech radost. Zároveň Vám i Vašim blízkým
přeji příjemné prožití velikonočních svátků.

Obnova pomníku
padlým v Lukové

Poděkování za pomoc
Děkuji Vám všem, kdo jste se zapojili do jakékoli pomoci druhým. Velice si toho vážím a věřím, že i Vám to při-

náší radost v těchto náročných dnech. Díky Vám jsme
mohli pomoci nejenom v Manětíně, ale také i v okolí.
Ušili jste více než 500 roušek a právě díky Vám jsme
mohli několik desítek roušek předat také Zdravotnické
záchranné službě Plzeňského kraje na stanoviště do
Manětína i do Plzně.
Nové infocentrum v čp. 92
Připravujeme nové infocentrum v Manětíně. Byl dodán
a nainstalován nábytek. Jeho otevření závisí na vládních krizových opatřeních v naší zemi.
Dokončení obnovy pomníku padlým v Lukové u Manětína
V březnu byla dokončena obnova válečného hrobu
CZE3206-27641 v Lukové u Manětína. Jedná se o pomník padlým v 1. světové válce. V roce 2017 jsme
byli vyzváni, abychom zjednali nápravu a pomník
opravili, protože byl poškozený, celkově zanedbaný
a nekompletní. Celkové náklady na obnovu pomníku
byly 217.420 Kč. V roce 2018 jsme požádali o dotaci

Plzeňský kraj, kde jsme obdrželi 90.000 Kč. Byl osazen
nově vytesaný orel, kterého vyrobili podle historické
dobové fotografie manželé Stoklasovi z Nečtin.
Kladení věnců u příležitosti výročí konce 2. světové
války – pokud to bude možné
V pátek 8. května 2020 se bude konat kladení věnců a uctění obětí 2. světové války tradičně na těchto
místech:
9.00 – u pomníku TGM v Rabštejně nad Střelou
9.30 – u pomníku v Manětíně
10.00 – u pomníku v Mezí
10.30 – u pomníku ve Zhořci.
Srdečně Vás všechny zvu a prosím, abyste s sebou
vzali i děti, abychom je učili dobrému vztahu a úctě
k těmto místům.
Příští zasedání zastupitelstva se bude konat pravděpodobně až skončí nouzový stav v České republice
nebo v případě naléhavé potřeby.

OREL SE VRÁTIL DO LUKOVÉ
Martina Matušková
Ke konci března roku 2020 byl obnoven orel na pomníku
padlým v Lukové.
Pomník stojící v zahradě bývalé školy, v těsném sousedství kostela sv. Jiří, byl postaven na památku zdejším
padlým po první světové válce. Na válku a na utrpení,
které přinesla, nešlo zapomenout, a tak jej váleční navrátilci ze vsí Zhořec, Mezí, Luková a Domašín objednali
pro své kamarády, kteří se stali oběťmi světové války.
V roce 1920 byl založen na návrh Wenzla Gröschla
z Mezí výbor pro zřízení pomníku, kterému předsedal Johann Rubik ze Zhořce a řídicí učitel Alois Förstl
z Lukové. Pomník zhotovila kamenická firma Josefa
Böhma z Heřmanova u Teplé z tepelského trachytu za
25 000 korun. Posvěcen byl 21. června 1921.
Pomník je kvalitní architektonická kompozice. Na stupňovitém podstavci se tyčí deska dekorovaná nárožními
pilíři zdobenými meči, mezi nimiž byly tabule se jmény
a fotografie padlých v první světové válce 1914–1918.
Údaje kromě jména obsahují i frontu a datum úmrtí,
vše je provedeno čitelným písmem. Na horním soklu
na straně obrácené ke kostelu je nápis: „ERRICHTET
IM JAHRE 1921! // VON DEN HEIMKEHRERN //DER
GEMEINDEN HURZ, MÖSING, LUKOWAUND // EINIGEN
V. DOMASCHIN IHREN D. WELTKRIEGE // ZUM OPFER
GEFALLENEN KAMERADEN“. Na vrcholu pomníku se
vypínal orel asi metrové velikosti. Na spodním soklu
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je pomník signován
– J. Böhm Hermannsdorf Tepl.
Většina německých
pomníků padlým v pohraničních oblastech
byla po vysídlení Němců po druhé světové
válce zničena. Menší
množství se zachovalo, často však nějak poškozené. To byl
případ i pomníku padlým v Lukové. Z jeho
vrcholu byl odstraněn orel a v průběhu
let postupně zmizely
i fotografie zemřelých hrdinů v kruhových terčích.
Před třemi lety nečtinský regionální historik Jiří Kapr
upozornil představitele města Manětín, pod jehož správu Luková od r. 1976 patří, na pravou podobu pomníku.
Město se tehdy rozhodlo pro jeho obnovu a oslovilo
firmu Kamenictví a kamenosochařství Marcel Stoklasa z Nečtin. Dne 24. března 2020 se pomník padlých
v Lukové dočkal obnovy. Byl na něj opět umístěn orel
vytesaný z tepelského trachytu z lomu v Heřmanově.
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VÁŽENÍ RODIČE,
Pavla Cimlerová, ředitelka Základní školy Manětín
dovolte mi, abych Vám v tyto těžké a mimořádné dny
v prvé řadě poděkovala za Vaši pomoc při vzdělávání
Vašich dětí. Zvláště těm z Vás, kdo máte doma více
dětí a svůj čas musíte rozdělit, a navíc možná ještě
chodíte do zaměstnání. Takže ještě jednou velké
poděkování!
Nyní mi dovolte seznámit Vás s fungováním současné výuky. Domácí úkoly pro samostudium jsou zadávány elektronicky učiteli hlavních předmětů na Škole
OnLine, kterou naše škola využívá a kam mají přístup
jak žáci, tak jejich zákonní zástupci. V současné době
byl domluven harmonogram zadávání jednotlivých
úkolů z hlavních předmětů tak, aby nedocházelo ke
kumulaci úkolů a následným stresovým situacím
doma. Komunikace s jednotlivými vyučujícími je
možná prostřednictvím Školy OnLine, pracovních
emailů, které najdete na našich webových stránkách
www.zsmanetin.cz, popř. telefonicky s vedením školy,
které vzkaz, dotaz, či prosbu předají.
Kromě učebnic jsou žákům zasílány různé odkazy
na výukový materiál k jednotlivým tématům, který
najdou volně dostupný na internetu. Využít mohou

rovněž výukové pořady na ČT2 s názvem „UčíTelka“, různá další procvičování učiva v elektronických
učebnicích, které nyní některá nakladatelství uvolnila.
Víme, že výuka na 1. stupni je však zcela na vedení
rodičů, a proto se nebojte na kohokoliv obracet s dotazy, rádi Vám odpovíme.
Jsme si vědomi toho, že některé učivo i na 2. stupni
potřebuje výklad učitele a jeho vedení, proto se mu
budeme věnovat ihned po návratu do školních lavic,
případně bude doučeno následující školní rok. Snažíme se zadávat takové úkoly, o kterých víme, že je
Vaše děti zvládnou.
Obzvlášť nelehkou situaci zažívají žáci 9. ročníku,
kteří s obavami očekávají, jak a kdy proběhne přijímací řízení na střední školy. Jim doporučujeme už
dlouho, aby sledovali internetové stránky společnosti
CERMAT, kde si mohou ilustrační testy procvičovat
a výsledky zkontrolovat podle výsledků.
Věříme, že společnými silami tuto situaci zvládneme.
Přeji Vám hodně zdaru při zvládání domácí výuky
a též hodně zdraví.

ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU ZÁKLADNÍ ŠKOLY MANĚTÍN
Na základě Opatření ministra školství, mládeže a tělovýchovy k organizaci zápisů k povinné
školní docházce do základních škol všech zřizovatelů pro školní rok 2020/2021 vydaného dne
18. 3. 2020 bude na naší škole probíhat zápis do
1. ročníku následujícím způsobem.
Zápis proběhne v době od 1. 4. 2020 do 14. 4. 2020 a to
pouze formálně, bez osobní přítomnosti dětí. V daném
období zákonný zástupce dítěte vyplní tyto formuláře:
• žádost o přijetí k základnímu vzdělávání
• zápisní list do 1. ročníku
• k těmto dokumentům přiloží kopii rodného listu dítěte
Vyplněné a zákonným zástupcem podepsané tiskopisy
společně s kopií rodného listu doručte na vedení školy
jedním z uvedených způsobů:
• zasláním datovou schránkou na ID Základní školy
Manětín, přísp. org: mtbmpm2
• zasláním poštou
• osobním předáním v úředních hodinách (pondělí,
středa: 9.00–12.00 hodin)
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Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce,
je zároveň podstatné, aby doložila své oprávnění dítě
zastupovat.
Další informace ohledně zápisu včetně požadovaných
formulářů naleznete na stránkách školy www.zsmanetin.cz.
Případné dotazy zodpoví vedení školy telefonicky
(373 392 215, 725 972 193) nebo prostřednictvím
e-mailu skola@zsmanetin.cz. Mgr. Pavla Cimlerová,
ředitelka ZŠ Manětín.
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ZÁPIS DO MŠ V MANĚTÍNĚ
Marie Křemenáková, ředitelka Mateřské školy Manětín
V pondělí 4. května 2020 se uskuteční zápis
do Mateřské školy v Manětíně pro rok 2020/2021,
v době od 10 do 14 hodin.
Zápis bude probíhat v ředitelně mateřské školy
(v případě změny způsobu zápisu budete včas
informováni).
K zápisu přineste rodný list zapisovaného dítěte.

MĚSTSKÁ KNIHOVNA MANĚTÍN
Alena Fišerová
Dne 13. 3. 2020 musela naše knihovna, z nařízení
vlády, uzavřít knihovnu pro veřejnost. V tuto chvíli
nevíme, kdy budeme moci opět otevřít. Těšíme se
na Vás a doufáme, že to nebude trvat dlouho.
Vy se mezitím však můžete těšit na nové knihy
a akce, které pro Vás připravujeme.
Soutěž se ZOO Plzeň: Všichni úspěšní soutěžící
budou první středu, po otevření knihovny, v 16.30
slavnostně odměněni! Přijďte si pro své dárečky
a vstupenky do ZOO.
Další ročník této úspěšné a krásné soutěže odstartoval 1. 3. 2020 a já doufám, že se zapojí alespoň tolik
dětí, jako minulý rok. Podmínky jsou zcela stejné
a jednoduché jako v minulém ročníku.
Pro dospělé i děti chystáme opět „HERNÍ ODPOLEDNE“ – středa (2. týden po otevření knihovny)
od 16.00–17.30 hod. Hry: Ubongo, Tučňáci, Dostihy
a sázky a další..
Akci „Noc s Andersenem“ zatím odložíme a termín
včas oznámíme.
DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ: „Lázeň“ – DS Smečka
Smedčice (24. 4. 2020 v KD Manětín) – pokud nebude možné představení uvést v tomto nebo náhradním
termínu, vstupenky zakoupené v předprodeji Vám
zpět proplatíme hned po otevření knihovny.
AKCE pro děti: Využijte možnost registrovat své děti
(do 6 let) v roce 2020 zcela ZDARMA. Jedinou podmínkou je již stávající, nebo nová registrace jednoho z rodičů dítěte v naší knihovně. Krásná leporela,
kouzelné knihy, hry a přístup na internet jsou Vám
k dispozici! Těšíme se na Vás.
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Další informace o této i dalších akcích najdete na
adrese: https://manetin.knihovna.cz/.
Nové služby knihovny: laminování a balení knih našim čtenářům. (Cena dle ceníku)
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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. Nemáme v tuto chvíli dostatek
prostředků na jejich dezinfekci.
Přeji mnoho sil, zdraví a optimismu. Buďte na sebe
opatrní, ale také vzájemně ohleduplní.
Nové knihy v MěK Manětín (výběr)
pro dospělé:
Iona Grey – Třpytivá hodina
Tomáš Sterneck – Čas krkavčích hodů

Carole Matthews – Já se z tebe zblázním
Martin Dubánek – Nové putování
po československém opevnění
1935–1989
pro děti:
Lily Small – Zvířátka z Kouzelného lesa
Sue Mongredien – Našlo se koťátko!
Chris Colfer – Země příběhů. Na vlnách fantazie
Chris Colfer – Země příběhů. Srážka světů
Další novinky najdete v našem on-line katalogu:
https://katalog.manetin.cz/

POUSTEVNÍCI – POKRAČOVÁNÍ
Václav Jirsa
Poustevník na Preitensteině (k.ú. Nové Městečko,
obec Nečtiny, okr. Plzeň-sever)
V říjnu 1691 hrabě Ferdinand z Kokořova, žádal arcibiskupství o možnost postavení skrovné poustevnické
cely na panství Preitenstein (tj. Nečtiny). Obrátil se
na něj totiž s naléhavou prosbou o zřízení cely dosud
řádně se chovající poustevník pan Konstantin Plakh.
Cela by měla vzniknout na hraběti patřícím starém
zámku, nezávislém na duchovní jurisdikci. Hrabě žádal
o nutný souhlas generálního vikáře pražské konzistoře.
Nevíme sice, zda byla žádost kladně vyřízena, avšak
v té době by to neměl být problém. Je evidentní, že
poustevnická cela měla vzniknout ve zřícenině hradu
Preitenstein (Nečtiny). Přístupová cesta do hradu se
třetí bránou ocitla na předhradí, mířila k severu, kde
se prudce zalomila na východ do zcela zaniklé čtvrté
brány, jíž se vcházelo do jádra hradu. V jejím sousedství se nachází zbytky základů okrouhlé stavby; bez
archeologického průzkumu či při nejmenším sondáže
však nelze rozhodnout, zda se jedná o pozůstatky
věže nebo nějakého novodobého objektu – romantického altánu nebo kaple.
Zříceniny hradu poskytovaly vhodné, dodnes zaklenuté prostory, které mohly být jako poustevnická cela
upraveny. Ovšem pobyt poustevníka na opuštěném
hradě by v té době postrádal opodstatnění. Hovoří se
o existenci hradní kaple sv. Wolfganga, kterou však za
současného stavu vědomostí neumíme lokalizovat.
Nabízí se řešení – poustevník asi žil (nebo měl žít)
v dochované zaklenuté místnosti a opatroval možná
Kokořovcem ve zříceninách založenou kapli, zasvěcenou možná sv. Wolfgangovi.
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Poustevníci u Žihle (okr. Plzeň-sever)
Podle starého vyprávění se kolem roku 1691 potuloval
v lesích u Žihle vousatý mnich. Tehdejší farář Jiří Dirx
se pokoušel s mnichem setkat, ale marně. Po čase
mnich zmizel. Lidé, kteří se zarostlého mnicha báli, ukazovali potom v lese ještě dlouho žulové balvany, z nichž
jeden měl být jeho ložem a druhý mu sloužil za stůl.
V komentáři k této pověsti uvádí D. Kraus, že pověst
se opírá bezpochyby o skutečnou událost. „Postava
podivného zarostlého mnicha, který se vyhýbal lidem,
vzrušovala představivost prostého člověka a podoba
žulových balvanů v lese, kde se mnich zdržoval, nabádala k tomu, že je měli lidé za kamenné lože a stůl.“
V lesích mezi Rabštejnem a Žihlí opravdu existuje
dodnes osada Poustky u Černého rybníka (dnes
k.ú. Nový Dvůr) a nedaleko od ní řada romantických
shluků žulových balvanů (obětiště, Hřib, Čepice, Skalní město). Poustky je podle současných map i název vrchu severozápadně od Černého rybníka. Ovšem mapa stabilního katastru z roku 1841 (k.ú. Tis
u Blatna) žádné Poustky nezná – na jejich místě je
u Černého rybníka zakreslena Glashütte, tedy sklárna. Pojmenování Poustky tedy mohlo také vzniknout
podle zpustlých objektů bývalé sklárny. (V. J. sklárna
pracovala v l. 1825–1870.)
Další stopou při pátrání po pověstmi opředeném poustevníkovi v okolí je ovšem vrch Hájka jižně od Nového
Dvora na katastru Hluboké. Na 2. vojenském mapování
z r. 1836–1852 či na mapě stabilního katastru z roku
1839 je zaznamenán pod názvem „Eremitage“, tedy
poustevna. Pověsti a místní názvy tak zřejmě opravdu
naznačují existenci poustevníka v tomto kraji.
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Hluboká (obec Žihle, okres Plzeň-sever)
Poustevníka v lesích u Žihle vzpomíná i další pověst,
týkající se hradu v Rabštejně. Vystupuje v ní poustevník, který zachránil život manželce hradního pána, jenž
ji nechal vyhodit za údajnou nevěru z věže hradu. Poskytl jí v poustevně azyl. Po třech měsících tu porodila
syna, ale sama žalem zemřela. Syna posléze vychovával poustevník až do shledání s jeho otcem. Podle
této pověsti se poustevna již dávno rozpadla a její
existenci připomíná už jen jméno lesa „Poustevna“.
Půjde zřejmě o návrší Hájka, severně od vsi Hluboké
nedaleko Rabštejna. Na mapě stabilního katastru
z roku 1839 a na II. vojenském mapování z roku 1846/7
je zaznamenáno pod názvem „Eremitage (Hájka)“.
Na soudobých turistických mapách se opět jmenuje
Poustevna. Na žádné historické mapě však nejsou
zaznamenány žádné objekty a ani povrchový průzkum
nepřinesl do problematiky nic nového.
Loza (okr. Plzeň-sever)
(přepis z knihy Poustevníci poustevny a pouště v Plzeňském kraji napsali Petr Rožmberský – Luděk Krčmář
vydalo Nakladatelství Českého lesa Domažlice r. 2014)
Na kopci nad vsí Lozou byl původně farní, později
k Dolní Bělé filiální kostel Nejsvětější trojice. František
Albrecht Kyšperský z Vřesovic dal na místě starého
kostela vystavět roku 1730 velký chrám se dvěma
věžemi a se hřbitovem, zvaný Vřesovka. Na hřbitově
byla chalupa, kterou obýval poustevník Ondřej Dittrich.
Zemřel roku 1743 a chalupa zpustla. Za Josefa II. se
zrušený kostel zcela rozpadl.
Nejstarší matrika fary Dolní Bělá poustevníka nezaznamenala. Zdá se, že tu byl usazen až po vystavění
nové svatyně, neboť další matrika zachytila k roku
1732 úmrtí kapitán lajtnanta Jana Karla Pachmana
„in Eremobielensi“ – pohřben byl u sv. Trojice. Bělskou poustevnou je zřejmě míněna lozská poustevna
(kostel stával mezi Lozou a Dolní Bělou na panství
Bělá) a důstojník tam byl asi „kvartýrem“. Jak již
bylo řečeno poustevník bratr Ondřej Dittrich, terciář
sv. Františka Serafínského, zemřel ve své poustevně u sv. Trojice, kde byl i pohřben, 1. dubna 1743 ve
věku 91 let.
Je možné, že poustevna pak již nebyla osazena
poustevníkem, neboť v roce 1751 zemřel čtyřicetiletý
Vojtěch Schiker a jeho dítě „v chalupě u sv. Trojice“
poblíž vsi Lozy. Byl osobně svobodný a označený jako
švec. Stále však mohl být také „hlídačem kostela“. Na
nepřesném a špatně čitelném I. vojenském mapování
(1764–1768) u kostela žádný další objekt nevidíme.
Místo, kde stával kostel, dnes připomíná pouze srovnaná plošina ve svahu. Ovšem podle regionální litera-
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tury byla v domku čp. 48 pod plošinou, který v těchto
místech stojí „odedávna“, již roku 1773 triviální škola.
Možná, že byla zřízena z bývalé poustevny, tak jako to
známe z několika dalších případů (Chlumčany, Druztová).
Zdroje: Bukačová-Fák-Foud 1997, 43-45; Kočka
1932,132; Podlaha 1909,6-7; Podlaha 1912,1-4; SOA
Dolní Bělá 2,fol.296,330v,376; Široký 1930,19.
Mariánská Týnice (obec Kralovice, okr. Plzeň-sever)
(přepis z knihy Poustevníci poustevny a pouště v Plzeňském kraji napsali Petr Rožmberský – Luděk Krčmář vydalo Nakladatelství Českého lesa Domažlice,
r. 2014)
V roce 1230 byla ves Týnec se svatyní darovaná Romanem z Týnce cisterciáckému klášteru v Plasích. Podle
pověsti byla mariánská svatyně založena jmenovaných
Romanem jako poděkování za zázračné uzdravení.
Nejpravděpodobnější však je, že středověkou svatyni vybavil zázračnou sochou až cisterciácký klášter
jako jeden z rozmnožovatelů mariánského kultu. Za
husitských válek ves Týnec zanikla, svatyně se sochou údajně díky zvláštní mariánské ochraně období
husitského obrazoborectví přežila.
U kostelíků se trvale usadil jeden z řeholníků jako
poustevník a udržoval jej. Někdy po roce 1480 nechal
opat Adam svatyni opravit a zhotovit nové sousoší
Zvěstování Panny Marie s uctívanou milostnou sochou Panny Marie, které se dochovalo dodnes. O mariánských svátcích sem byly konány poutě a v první
polovině 16. století museli pro zvládnutí přílivu poutníků pomáhat zdejšímu knězi okolní duchovní. Víme
o plaském řeholníkovi a knězi Václavu Štrublovi. Svou
administraci prováděl svědomitě a staral se tak celých
40 let, na sklonku života se zde roku 1539 trvale usadil. Od Kralovických dostal ke své obživě kus dědiny
při cestě na Kamenný vrch, který přeměnil na pole,
jemuž se potom ještě dlouho říkalo „Poustevnická dědina“. Také dříví pro svojí potřebu sekal na Kamenném
vrchu. Používal všech platů z pozemků, ofér a jiných
důchodů, které plynuly do kostelní pokladny. Ze zádušních krav, váznoucích na selských usedlostech
v Kralovicích a okolí vybíral po 12 groších. Bylo jich
celkem 30. Za pronájem louky dostával od sedláků
30 grošů. Z těchto peněz a různých milodarů si za
pomoci sedláků z Bílova a kralovických měšťanů
postavil obydlí a udržoval kostelík. Zbývající peníze
půjčoval potřebným lidem na úrok. Když pro své stáří
nestačil návalu poutníků, přicházeli mu na pomoc
řádoví kněží z Plas a okolní faráři. Potřebné liturgické
předměty si půjčoval z kralovického kostela. Týnecký
kostelík opravil a rozšířil.
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Ovšem roku 1569 kralovičtí protestanté vtrhli do Týnce,
poustevníkovi knězi Šimonovi vzali klíče, vyhnali ho
a odnesli bohoslužebné věci (Šimon Lemer byl zároveň
farářem v Žebnici). To je zvláštní situace, odjinud neznámá, že by byl poustevník od jedné svatyně zároveň
farářem v jiném kostele.
Potom tu žil poustevník Šturm, který prý přistavěl půl
kostela, a když roku 1603 zemřel, nalezli Kralovičtí
v jeho majetku žejdlík stříbrných peněz, za které dali
poustevníka vymalovat nad kostelní dveře, jak nese
kostelík na ramenou. Vyobrazení poustevníka již bohužel nemůžeme spatřit, neboť po výstavbě nového
chrámu byl starý kostel zbořen (viz dále).
Dalšího poustevníka uvádí autor Breve Teinicense
z roku 1762 E. Schlosisig. Dozvěděl se o něm od starších důvěryhodných lidí, že před časem, tedy než zde
postupně vzniká proboštství za opata Trojera (viz dále),
stávala v místech pozdější věže či zvonice s kaplí 14 pomocníků dřevěná chatrč, postavená za opata Jakuba
(Jakub Perger jinak Vrchota z Roeenwertu 1639–1651).
Jmenoval se Kašírek a byl Polák. Jeho povinností bylo
ve dnech Andělského pozdravení (svátek Zvěstování)
ráno, v poledne a večer zvonit na zvon, střežit svatyni
a opatrovat ji. Zvonek visel mezi dvěma kmeny u jeho
obydlí. Zvon měl také zvonit proti bouřím. Matrika fary
Žebnice zaznamenala, že v roce 1661 byla v žebnickém
kostele za kmotru Lída poustevníkova. Podle matriky
fary Kralovice v roce 1671 zemřela Barbora poustev-

níkova při Blahoslavené Panně Marii v Týnci. Byly to
matky, manželky nebo dcery týneckého poustevníka.
V roce 1682 byla dokončena další přestavba a rozšíření
týneckého kostela a ustanoven při něm kaplan. Roku
1692 byl pro poutníky přistavěn krytý ambit. Když opat
Trojer přestavěl kostelík a zeď klauzury, byla roubená
poustevna přestěhovaná ke mlýnu a na zvon pak proti
bouři zvonili venkované z okolí mlýna. Mlýn pod hrází
rybníka nám zachycuje již 1. vojenské mapování z let
1764–1768. Spalný objekt při mlýně je pak zachycen
na podrobnějším stabilním katastru z roku 1839. Mohlo
by se jednat o přenesenou poustevnu. Dnes již objekt
neexistuje.
Lomnička (obec Plasy, okr. Plzeň-sever)
Při silnici z Horní do Dolní Bělé se nachází barokní kaple Zvěstování Panny Marie z roku 1736. Váže se k ní
pověst o kněžně z bělského panství, která se na toto
místo chodila modlit. Jednou ji přepadli lapkové a odváželi ji hlubokými lesy směrem k Plasům. V místech,
kde se dnes říká „Senový dolík“ žil poustevník a ten
prý sám lapky přemohl a kněžnu osvobodil. Kněžna
pak nechala na výše uvedeném místě zbudovat onu
kapličku. Místo, kde poustevník podle pověsti žil, dnes
připomíná myslivna Senný dolík (poprvé zakreslena na
stabilním katastru z roku 1839) v lesích jihozápadně od
Plas na katastru Lomničky. Kromě pověsti však reálnou
přítomnost nic nepřipomíná.

VÝSTAVY A AKCE V MUZEU A GALERII SEVERNÍHO PLZEŇSKA V MARIÁNSKÉ TÝNICI
připravované akce do 30. 6. 2020
Vlastivědná vycházka – Zmizelá krajina
18. 4. 2020
Více informací tel. 373 396 410, benes@marianskatynice.cz
Májový den uměleckých řemesel a divadla
16. 5. 2020 od 10 hodin
Součástí programu je hudební, šermířské, taneční, divadelní vystoupení a jarmark s ukázkami výroby
a řemeslnými a kreativními dílnami pro malé i velké.
Po celou dobu je přístupný kostel Zvěstování Panně Marii, ambit a proboštství, kde jsou muzejní expozice a výstavní sál.
Zahájení barokního festivalu
5. 6. 2020
Barokní podvečer, jehož součástí bude divadelní představení, taneční vystoupení a vrcholem večera bude mobilní zvonohra
pro poutní místo. Pro děti zajišťuje kreativní dílnu DDM Kralovice. Více informací: 373 396 410; benes@marianskatynice.cz
Noc v muzeu
12.–13. 6. 2020
Muzeum ve spolupráci s divadelním spolkem Tyl z Čisté připravuje Noc v muzeu, která se koná po dva večery. Tématem budou
tentokrát zvony a jejich příběhy. Rezervace na noční prohlídky přijímáme od 25. 5. 2020 na tel. čísle 373 396 410.
Více informací: 373 396 410; info@marianskatynice.cz

2020

MANĚTÍNSKÝ ZPRAVODAJ

7

8

MANĚTÍNSKÝ ZPRAVODAJ

duben

MANĚTÍN ČOV A KANALIZACE
Petr Severa
V posledních měsících stále probíhají práce na stavbě ČOV a kanalizačních stokách. V místě samotné
čistírny odpadních vod je z velké části vybudována
stavba pro technologii ČOV, kalojemy, dešťová zdrž
a svozová jímka. Dále jsou vybudovány stoky na Vomastce, v Kůchově, u Výkupu a částečně v ulici nad
služebnou Policie ČR. Dále byly zahájeny práce na
stoce C u mateřské školy.
V následujících měsících stavební firma bude pokračovat v budování stok v komunikaci od mostu u čerpací stanice k čp.
150 (Česká pošta)
a od služebny policie ČR k čp. 203.
Komunikace bude
částečně uzavřena, v nejnutnějších případech
řízena světelným
semaforem.
Součástí každé
domovní přípojky

2020

na námi připravenou odbočku bude revizní šachta,
kterou si každý majitel domu musí zakoupit na vlastní
náklady. Město Manětín nechalo proto zpracovat
cenovou nabídku na dodávku revizních šachet (dno
šachty, prodloužení, poklop) za cenu cca 4 000 Kč
s DPH. Cena je orientační a bude se odvíjet od poptávky.
Tímto Vás žádáme o informaci, zda máte o revizní
šachtu zájem. Dále bychom rádi zmapovali zájem
o výkopové práce a zájem o výpomoc při realizaci
domovních přípojek. Domovní přípojku od objektu
k připravené odbočce, včetně revizní šachty si hradí
každý vlastník nemovitosti sám.
Vzhledem k současné situaci preferujeme, abyste
nám požadavky na revizní šachtu a výkopové práce
oznámili písemnou formou, emailem nebo telefonicky.
Další informace Vám podá Josef Burda (místostarosta města) tel. 606 683 687 nebo Petr Severa tel.
724 147 642.
Děkujeme všem za spolupráci a shovívavost při realizaci stavby.
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Z KULTURY, OBCHODU, SPORTU A DALŠÍ INFORMACE
Městský úřad (včetně stavebního úřadu) stanoví
úřední hodiny pro občany takto:
pondělí a ve středu
od 9.00–10.00 hod a 14.00–16.00 hod
Doporučujeme občanům, aby nechodili zbytečně na
úřad a zároveň všechny žádáme o opatrnost, je třeba
chránit vlastní zdraví.
Pokud máte něco neodkladného, co je třeba řešit,
domluvte se prosím s příslušným pracovníkem našeho úřadu. Preferujte prosíme jinou než osobní formu
komunikace – telefonickou, e-mailovou.
Telefonní kontakty zaměstnanců úřadu a aktuální informace jsou uvedeny na webových stránkách města
Manětín: https://www.manetin.cz
V úředních hodinách budou vyřizovány pouze nezbytné a neodkladné úřednické úkony.
Při nutnosti zajištění základních životních potřeb
(nákup potravin, hygienických potřeb apod.) zejména u seniorů je možné požádat město o pomoc (tel.
373 392 258, 724 147 641, 774 483 706).
Místní poplatky (odpad, psi, pozemky) lze uhradit
převodem na číslo účtu: 246 820 690/0300, do poznámky uveďte účel platby a příjmení.
Ordinace praktického lékaře MUDr. Stehlíka oznamuje omezení provozu: ošetření v ordinaci bude
možné po předchozí telefonické domluvě (jen
akutní případy), v době od 9.00 do 11.00 hod, tel.
373 392 246. Recepty a neschopenky lze napsat
i mimo výše uvedenou dobu. Ordinace bude až do
odvolání pouze v Manětíně.

Výkup kožek proběhne v Manětíně u městského
úřadu v sobotu 4. 4. a 2. 5. 2020 od 14.00 hodin.
Králičiny 10 Kč. Výkup zajišťuje firma
Růžena Kubešová, tel. 415 749 562, 723 763 418.
Červený Hrádek prodává slepičky typu Tetra hnědá,
Dominant ve všech barvách, slepičky Green Shell –
typu Araukana a Dark Shell – typu Maranska.
Stáří 15–19 týdnů, cena 169–219 Kč/ks.
Prodej: Manětín – u pošty
14. 4. a 1. 6. 2020 – 13.00 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
Provádíme zednické a štukatérské
práce
a obnovujeme staré,
zničené a zašlé
• štukatérské práce, římsy, interiérové a fasádní
zdobné prvky, opravujeme staré nebo vyrábíme nové
• 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

Lékárna Manětín – otevírací doba zůstává nezměněna, tj. 7.30–13.00 hod, 14.00–15.30 hod. Prosíme
o vstupování do lékárny jednotlivě, jen v nezbytných
případech, v případě příznaků virozy prosíme o telef.
kontakt 373 392 207.

Střední lesnická škola Žlutice
školní polesí Chlumská hora
nabízí vyrobené palivové dřevo
jehličnaté za 450 Kč/1 prostorový metr
Cena je uvedena včetně DPH.
Kontakt: 723 175 333; 602 962 101

Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni – informace o opatřeních proti koronavirové infekci Covid-19.
Infolinka pro Plzeň-sever:
Po–Pá: 7:00–15:00 tel. 377 155 203, 377 155 132,
377 155 200, 377 155 204, 377 155 206, 377 155 216
Po–Pá: 15:00–19:00, So–Ne–svátky: 8:00–19:00 tel.
724 090 060, 736 483 572, 736 483 598
http://www.khsplzen.cz/

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)
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• práce bagrem o hmotnosti 3 tuny,
hydraulická svahovka, kátrováni zeminy.
Telefon: 737 815 229
Email: Macek.ml-osz@email.cz

Ing. Dana Krepindlová (roz. Holotová)
tel.: 777 023 423, 773 333 606 (asistentka)
Po dobu mimořádné situace prosíme využijte výše
uvedených telefonických kontaktů.
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 )
Sběrný dvůr Nečtiny je do odvolání uzavřen.
V případě dotazů využijte kontaktů na obsluhu SD
– tel. 604 794 428, Marius Pedersen 493 647 150.

BLAHOPŘEJEME
Věra Janouškovcová, Josef Gilbert Matuška
Vážení spoluobčané, přijměte od nás k Vašemu životnímu jubileu
přání všeho nejlepšího, hlavně hodně zdraví v této mimořádné době
a zároveň omluvu za to, že Vás nemůžeme osobně navštívit a poblahopřát. Opatrujte se.
Jubilanti v měsíci dubnu: Jaroslav Štork (70 let) Mezí, Libuše Kudrnová
(80 let) Vladměřice, Jaroslav Mikeš (75 let) Manětín, Božena Barchanská
(80 let) Manětín, Jiřina Janouškovcová (83 let) Zhořec, Hedvika Trylčová (89 let) Manětín, Aniela Opatrná (70 let) Újezd, Jan Václavík (75 let)
Kotaneč, Jaroslava Pešíková (75 let) Vladměřice.

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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Podrobný ceník pečovatelských služeb je k dispozici na www.pecovatelskasluzba.cz, u pečovatelek
a v kanceláři č. 2 Městského úřadu Manětín.
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