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Vážení spoluobčané,
zdravím Vás na začátku měsíce března a chci se s Vámi dnes podělit o následující:
Dotace
Program Záchrany architektonického dědictví Ministerstva kultury ČR. Obdrželi jsme částku 1.900.000,Kč na pokračování obnovy historické plochy – západní škarpa v Manětíně. Nyní musíme na Ministerstvo
kultury zaslat všechny podklady pro rozhodnutí o dotaci.
Program regenerace městských památkových zón Ministerstva kultury ČR. Obdrželi jsme informaci, že
nám byla přidělena kvóta z Ministerstva kultury pro MPZ Manětín ve výši 1.740.000,- Kč a pro MPZ
Rabštejn ve výši 400.000,- Kč.
Nepodařilo se nám podat žádost o dotaci na ministerstvo zemědělství – na hřbitovní zeď v Manětíně – II.
etapa. Bylo alokováno mnohem méně peněz než v posledních letech a alokace byla vyčerpána.
Obdrželi jsme konečně rozhodnutí o dotaci na stavební úpravy hasičské zbrojnice v Manětíně 700.000,Kč. Podíl žadatele je vždy 300.000,- Kč. Vše musí být rovněž vyúčtováno do září.
Podali jsme žádosti o dotace na Plzeňský kraj:
- Z programu „Zachování a obnova pam. hodnoty a podstaty nem. kulturní památky nebo národní kult.
památky 2018“:
- čp. 92 – obnova střechy dvorního objektu – žádost o 800.000,- Kč.
- Z programu „Obnova původního řešení nemovitostí a drobných staveb na území památ. rezervací a zón
2018“:
- čp. 221 – výměna oken a dveří – žádost o dotaci 200.000,- Kč.
- Z programu stabilizace a obnovy venkova 2018 jsme podali žádost na rekonstrukci místní komunikace ve
Stvolnech na max. částku 500.000,- Kč.
- Z programu podpora a vybudování sportovišť – žádost o dotaci ve výši 1.499.029,- Kč na vybudování
běžecké dráhy Manětín dle PD p. Třísky. Celkové náklady jsou 1.964,918,- Kč.
- Z programu „Podpora jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Plzeňského kraje v roce 2017“ na velkou
opravu cisternové automobilové stříkačky většího rozsahu jsme obdrželi rozhodnutí o dotaci na
1.500.000,- Kč z prostředků Ministerstva vnitra, z Plzeňského kraje jsme již dostali 500.000,- Kč a
spoluúčast města je 2.065.600,- Kč. Termín využití dotace byl prodloužen do letošního roku. CAS Tatra
byla předána v říjnu 2017 firmě k provedení prací. Termín dokončení je v dubnu 2018.
- Z programu „Podpora jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Plzeňského kraje v roce 2018“ budeme
žádat na věcné vybavení jednotky.

Masopust v Manětíně
Děkuji všem, kdo se podíleli na organizaci a přípravě masopustu v Manětíně, který se konal tradičně
v úterý 13. února 2018.
Rekonstrukce bytových jader v bytových domech města
Od začátku roku probíhá rekonstrukce bytových jader ve čtyřech bytech. Dva byty byly již dokončeny
a dva se ještě dokončují. Celkové náklady budou kolem 800 tisíc Kč. Byly provedeny tyto práce – vyzdění
nového jádra včetně nových rozvodů vody, odpadu a elektroinstalace, bylo provedeno oškrábání
a vyštukování okolních zdí, vylita stěrka a položeno lino v chodbě a v kuchyni. Kde to bylo potřeba, byly
vyměněny vnitřní i vstupní dveře. Pevně věřím, že práce budou dokončeny do konce března. Dále byla
také provedena rekonstrukce rozvodů a omítek a podlah v dalším bytě, který tak je zrekonstruovaný
kompletně celý. Provedli jsme i výměnu vstupních dveří do několika dalších bytů. V letošním roce bude
ještě provedena kompletní rekonstrukce bytu, který se počátkem roku uvolnil a tak toho chceme využít
a tento byt zrekonstruovat předtím, než bude opět pronajatý.
Valná hromada mikroregionu Dolní Střela v Manětíně
5. dubna 2018 se bude konat valná hromada mikroregionu Dolní Střela v Kozojedech. Mikroregion Dolní
Střela sdružuje více než 20 obcí. Město Manětín je členem od roku 2010.
Vyúčtování za pečovatelské služby s Centrem pečovatelských a ošetřovatelských služeb Město Touškov,
příspěvková organizace
Obdrželi jsme vyúčtování služeb za minulý rok. Celkové náklady na pečovatelskou službu v Manětíně jsou
1.441.897,46 Kč, z toho podíl města Manětín na těchto nákladech je 345.125,11 Kč, zbytek nákladů ve výši
1.096.772,35 Kč je hrazen z dotací a z úhrad klientů.
Průtah městem III. etapa
Byla podána žádost o územní řízení. Jednání k tomu bude 8. března 2018 v 10 hodin v kulturním domě
v Manětíně.
Čp. 92 – pokračování rekonstrukce 2018
I letos budou pokračovat práce na vybudování veřejných WC a na rekonstrukci budov. V nejbližší době
proběhne kompletace sanitární techniky a elektřiny. Bude provedeno připojení na kanalizaci a odvedení
dešťových vod.
V letošním roce by měly proběhnout zejména tyto práce: oprava krovu hlavního objektu, oprava krovu a
střechy dvorního objektu včetně nové krytiny, okapů a svodů, dále kompletní oprava vnitřních omítek
v přízemí, příprava na připojení objektu k teplovodu, oprava zdí ve dvoře a zlepšení vzhledu dvora.
Rekonstrukce hasičské zbrojnice v Manětíně 2018
I letos bude pokračovat rekonstrukce hasičské zbrojnice v Manětíně.
Rekonstrukce prostor kadeřnictví
Dokončuje se rekonstrukce prostor kadeřnictví v čp. 96. Náklady cca 250 tisíc Kč.
Východní škarpa – osazení technologie kašny
Proběhne instalace technologie kašny na východní škarpě.
Rekonstrukce prostor obchodu v čp. 91
Probíhá rekonstrukce prostor v bývalém obchodu v čp. 91.
Pozemky pro výstavbu rodinných domů
Probíhá projektování k územnímu řízení. Již se začínají hlásit zájemci, proto neváhejte a zašlete svou
žádost včas.
Kanalizace a ČOV Manětín
Bylo vydáno stavební povolení, které nabylo právní moci krátce před vánočními svátky.
Byla podána žádost o dotaci, v polovině roku bychom měli znát výsledek.
Rekonstrukce bytů a domů v majetku města
Připravuje se rekonstrukce bytu po záchrance v č. p. 150 – máme více zájemců. Vyrábí se nové vchodové
dveře do čp. 29. Proběhne připojení čp. 31 na teplovod.
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Pojištění majetku a odpovědnosti města
Od 1. 4. 2018 bude uzavřena nová pojistná smlouva na majetek a odpovědnost s Českou Pojišťovnou a.s.
celkové pojistné je 105.770,- Kč za rok.
Oprava válečného hrobu v Lukové
Na jaře proběhne oprava válečného hrobu v Lukové.
Myslivecké dny v Manětíně 14. – 21. 4. 2018
V kulturním domě v Manětíně budeme hostit opět po třech letech Myslivecké dny. Je dobře, že se tato
akce může v našem městě kona. Pevně věřím, že si nenecháte ujít výstavu trofejí.
Rekonstrukce silnice Manětín – Stvolny – Močidlec (na hranici kraje) - SÚS PK
Po skončení zimního období bude zahájena rekonstrukce silnice Manětín – Stvolny – Močidlec (na hranici
kraje).
Manětínsko - nečtinský mikroregion
Byla podána žádost o dotaci na plošinu. Výše dotace 400.000,- Kč. Celkové náklady budou kolem 800.000,Kč.
Kompostéry – budou dodány a zaplaceny v letošním roce, po obdržení rozhodnutí o poskytnutí dotace.
Obce budou zajišťovat administrativu kolem smluv a distribuci kompostérů. Poplatek obci bude 500,- Kč.
Pozvánky:
14. – 21. dubna 2018 – Myslivecké dny v Manětíně v kulturním domě
24. dubna 2018 – slavnostní vysazení Stromu Olgy Havlové
28. dubna 2018 v 16.00 hodin – mše sv. v kostele sv. Jiří v Lukové s biskupem plzeňským Mons. Františkem
Radkovským.
Mgr. Josef Gilbert Matuška, starosta města

Masopust 2018
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Usnesení z 39. zasedání zastupitelstva města Manětín – 28. 2. 2018
EVA VAŇKOVÁ
Zastupitelstvo města bere na vědomí:
14/18 – zprávu o činnosti starosty od posledního zasedání zastupitelstva města, která je přílohou č. 1
tohoto usnesení.
Zastupitelstvo města schvaluje:
15/18 – program 39. zasedání ZM.
16/18 – zapisovatelkou jednání paní Evu Vaňkovou.
17/18 – ověřovateli zápisu pana Miloslava Brože a paní Věru Janouškovcovou.
18/18 – přijetí dotace ve výši 146 751 Kč na odborné knihovnické činnosti v roce 2018.
19/18 – záměr odprodat pozemky parc. č. 1508/3 a 1508/4 dle geometrického plánu č. 651-18/2018 v k.
ú. Manětín.
20/18 – prodej pozemku parc. č. 1617/35 o výměře 70 m2 v k. ú. Stvolny za cenu 50 Kč/m2 manželům Š. a
M. Z., Stvolny.
21/18 – Smlouvu o dílo s Františkem Dífkem, IČ 10389598, na opravy v čp. 92 v Manětíně, která je přílohou
tohoto usnesení č. 2, a pověřuje starostu města jejím podpisem.
22/18 – Smlouvu o dílo s Markem Dífkem, IČ 69931399, na opravy v čp. 92 v Manětíně, která je přílohou
tohoto usnesení č. 3, a pověřuje starostu města jejím podpisem.
23/18 – Smlouvu o dílo č. 12/2018 s firmou BOLID M s. r. o., IČ 263 47 741, která je přílohou tohoto
usnesení č. 4, a pověřuje starostu města jejím podpisem.
24/18 – delegovat starostu na řádnou valnou hromadu VaK a. s. 2018, která se bude konat 14. 6. 2018.
Zastupitelstvo města neschvaluje:
25/18 – souhlas s navýšením plotu o 20 cm.
26/18 – souhlas s umístěním opěrné zdi na pozemku města.
27/18 – záměr prodeje pozemku parc. č. 1808/26 o výměře 29 m2, dle geometrického plánu č. 645185/2017 v k. ú. Manětín.
28/18 – záměr prodeje části pozemku parc. č. 1617/5 v k. ú. Stvolny o výměře cca 70 m2.
Příští zasedání zastupitelstva města se bude konat ve středu 28. 3. 2018 v Manětíně.

Místní poplatky v roce 2018
HANA BURDOVÁ
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.
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.
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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 2018 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 rádi sdělíme na telefonním čísle 373 392 258 (příp. do zprávy pro
příjemce uveďte jméno, příjmení a adresu),
- hotově nebo platební kartou v pokladně města.

Poděkování z Rabštejna nad Střelou
KLÁRA VAŇÁKOVÁ
O vánocích roku 2017 byl opět po delší
době oživen výstav jesliček v kostele
Sedmibolestné P. Marie v Rabštejně nad
Střelou. O původní podobě kostelního
betléma nemáme žádné zprávy, dokonce ani
není jasné, kdy byly figurky odcizeny, či
někam uklizeny. Fotodokumentace, která by
podobu jesliček přiblížila, by se již musela
najít jen mezi obyvateli přilehlého okolí,
v archivech odborných institucí se mi
nepovedlo žádné fotografie vypátrat.
Poměrně
monumentální
pozadí
i
s betlémskou
krajinou bylo uloženo
v sakristii, je z papír-maše a dřevěné
konstrukce
chléva,
celé
dobově
polychromované. Krajina nebyla nijak výrazně
poškozena a stačilo ji jen minimálně opravit.
Díky patří milé paní Helence Veselé z
Hudlic a jejímu synovi Petrovi, to oni zařídili
rabštejnskému kostelu celou kolekci nových
figur, nejen že pro betlém dojeli do jižních
Čech a přivezli k nám do kostela, ale prozatím
jej i zaplatili. Díky jejich pomoci se mohla
tradice výstavu znovu obnovit. Nové figurky z tvrzené sádry jsou polychromovány a rozměrově se k pozadí
hodí. Předlohou pro výrobu nových figur byl jiný kostelní betlém z konce 19. století.
Na Štědrý večer 2017 byl betlém při půlnoční vigilii opět vystaven pro osobní adoraci. Místo pro svatou
Rodinu bylo nasvíceno a vánoční atmosféru umocnily i tři nazdobené stromečky, které jsme pro kostel
získali darem. Lidé kteří přišli, byli mile překvapeni jakou proměnou kostel Sedmibolestné P. Marie
v poslední době prošel.
Po velmi dlouhé době bylo možné v kostele opět při mši svaté rozsvítit......
V den narození Jezulátka se z nedalekého domu manželů Žemličkových podařilo pomocí „nekonečných
prodlužovaček“ přivést do kostela elektrický proud a nasvítit celý prostor lodi kostela. Manželé Žemličkovi
takto zařídili světlo pro kostel po celý týden zcela zdarma. Moc jim za to děkuji!
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Svíčky na oltářích a v betlémě byly rozsvíceny od Betlémského světla, které donesl na Štědrý večer
zástupce skautů pan Ondřej Fábera. Povedlo se nám jej v lucerničce udržet celý týden.
V týdnu od 25. 12. do 29. 12. 2017 byl kostel otevřen každé odpoledne pro veřejnost. V kostele hrály
koledy, bylo možné si prohlédnout mobiliář klášterního kostela, pro zájemce byl připraven i výklad o
historii stavby. Pro malé i větší byly pod stromečkem připraveny dárečky, které se během týdne rozdaly.
Vy, návštěvníci betléma, jste pro malého Ježíška přinášeli po celý týden dary, sbírku použijeme na chod
kostela během roku (květiny na oltáře, svíčky, drobné opravy).
Taktéž mnohokrát děkuji P. Ginterovi za důvěru, se kterou podpořil mé snažení.
Bez našeho nadšení a vás všech co jste přišli, by bylo těžké slíbit, že se projekt „Maminko, tatínku
půjdeme spolu do betléma?“ v dalších letech zopakuje. Ale všichni doufáme, že se ve zdraví u jesliček
spolu zase potkáme. Budeme vás v otevřeném kostele o vánocích 2018 vyhlížet.
Všem, co se podíleli na zajištění celé akce, mnohokrát děkuji a vyprošuji pro vás u Matky Boží
Sedmibolestné požehnání!

Masopust 33. ročník – SDH Brdo-Hrádek děkuje
MARTIN PIRNER – VELITEL SDH BRDO-HRÁDEK
V sobotu 10. února tradičním focením masek
odstartoval ve 13 hodin na návsi v obci Hrádek každoroční
masopustní průvod. Zhruba tři desítky masek se vydaly na
hodně náročnou a dlouhou cestu autobusem po vsích
Hrádek, Brdo, Stvolny, Kotaneč a Vysočany, aby tak jako
každý rok potěšily naše sousedy svojí návštěvou. V každém
navštíveném stavení byl průvod v čele s ženichem a
nevěstou velmi vřele přivítán, královsky pohoštěn a
mnohdy i finančně obdarován. Za doprovodu harmoniky a
bubeníka celý průvod dorazil zpět do Hrádku až kolem
šesté hodiny večer.
Některé masky už ani
neskrývaly únavu a
vyčerpání z tohoto
masopustního
maratonu.
Avšak
všichni se vrátili s
dobrým pocitem, že
svojí
veselou
návštěvou udělali našim spoluobčanům radost a vykouzlili jim úsměv
na tváři.
Večer pokračovala oslava našeho masopustu taneční zábavou,
kterou organizátoři pojali v čistě rockovém stylu a o hudební produkci
se v kulturním domě v Hrádku postarala výborná rocková skupina
Knaipen Roll. I na tuto taneční zábavu dorazilo několik masek. Celková
atmosféra večera byla výborná
a všichni návštěvníci se skvěle a
nutno říci, že velmi slušně bavili až do pozdních hodin.
Sbor dobrovolných hasičů BRDO – HRÁDEK děkuje moc všem,
především maskám za jejich účast v průvodu, panu řidiči Jaroslavu
Burdovi za ochotu a trpělivost, všem občanům, kteří průvodu přispěli a také za občerstvení, kterého bylo
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letos všude opravdu hodně. Jsme rádi, že kuchařské umění, nejen našich žen, je v tomto kraji stále na
velmi vysoké úrovni. Moc si toho jako sbor vážíme a těšíme se již na další ročník, na to, že příští rok nás v
průvodu podpoří zase o něco více masek a že opět pojedeme společně udělat masopustní veselicí po
našich obcích radost našim spoluobčanům.

Young People in European Forests 2018
EVA WOLLRÁBOVÁ (VEDOUCÍ TÝMU)

Jak už se stalo tradicí,
dočítáte se na stránkách
Manětínského zpravodaje
o úspěších žáků ZŠ
Manětín,
kteří
se
pravidelně zúčastňují tzv.
„lesnické
olympiády“.
Tým naší školy ve složení
Marek Štika, Jakub Zíma a
Jan Černý se 21. 2. 2018
zúčastnil místního kola
konaného na SLŠ ve
Žluticích, kde obsadil
v konkurenci 10 družstev
Zleva: Jan Černý, Marek Štika a Jakub Zíma
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krásné 1. místo a na součet bodů se stal zároveň absolutním vítězem v obou kategoriích.
Na všechny soutěžící čekal teoretický test o 20 otázkách z oblasti přírody, lesů a lesnictví, poznávací
soutěž o 20 položkách (herbářové položky, listy, plody,
semena, horniny a nerosty, jiné přírodniny, lesnické pomůcky a prostředky) a praktický úkol jako
doplňková disciplína, kterým bylo složení dřevěného kotouče v co nejrychlejším čase.
Vítězství nám zajistilo účast v regionálním kole YPEFu. Držte nám palce !!!
(více na www.ypef.eu; www.ypef.cz, www.cesles.cz )

Vznik a správa soudního okresu manětínského
VÁCLAV JIRSA
Mezi tzv. „osmičkové“ roky v 19. století se zařadil také rok 1848. Po právu se mu dostal přívlastek
„bouřlivý“. Revoluce roku 1848 se šířily po evropských zemích bez rozdílu, zda šlo o státy ústavní, či
absolutistické. Po vyhlášení Francouzské republiky v únoru 1848 postupovala revoluční vlna až do Čech.
Ve střední a jihovýchodní Evropě probudila i otázku národní rovnoprávnosti. V Čechách měla vyřešit
zejména státoprávní spojení českých zemí a zajistit ústavnost a občanské svobody v rakouském císařství.
O té době napsal v r. 1960 manětínský děkan P. F. Wonka zajímavou esej „Manětín v letech konstituce“
(v r. 1991 ji přepsal F. Pešík z knihy pozůstalosti F. W. od manětínského učitele J. Štrose).
V Manětíně skončila vrchnostenská správa, kterou pozemková vrchnost vykonávala na svých panstvích
a zahrnovala jak správu majetku, tak správní a soudní oprávnění vůči poddaným. V českých zemích se
vedle městské a církevní správy vrchnostenská správa uplatňovala od 13. století až do roku 1848.
Výraznější omezení vrchnostenských práv už znamenalo zrušení nevolnictví v roce 1781, protože byla
odbourána povinnost poddaných získat od své vrchnosti povolení k uzavření sňatku nebo k přestěhování.
Změny se odrazily i v organizaci správy panství, panská kancelář se obvykle rozdělila na vrchnostenský
úřad dohlížející na provoz velkostatku, soudní úřad, v němž působil právně vzdělaný státní úředník
(justiciár, kterého jmenovala vrchnost, ale neměla zasahovat do jeho činnosti), a úřad, který vykonával
veřejnou správu panství a který nejvíce podléhal přímému vlivu státu. Konec vrchnostenské správy
předznamenala revoluce roku 1848 a zrušení poddanství. Definitivně zanikla v roce 1850. Tehdy nově
vznikaly samostatné obce, politické a soudní okresy. Nezapomínejme však, že to stále ještě byla doba
rakouského císařství.
P. F. Wonka to viděl zřetelně: „…místo starých erbů šlechtických zaskvěje se na úředních budovách znak
císařství – dvouhlavý orel…“
V roce 1850 město Manětín uvolnilo pro nový úřad radnici postavenou po velkém požáru města. Do
úctyhodné budovy s věžičkou se dodnes vstupuje krásným portálem s městským znakem. Podle
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tehdejšího starosty Tylla opravy budovy město stály 5.000 zlatých. Budovu c. k. soudu město pronajalo na
prvních dvacet let bezplatně. Starobylá budova od té doby ještě mnohokrát změnila nájemníky, ale to by
už byla jiná historie.
Okresní soud začal naplno pracovat od 1. července 1850. Už v únoru se městu přijeli představit noví
úředníci, včetně okresního soudce Jana Jelínka, který dosud byl v Plzni kriminálním aktuárem. P. F. Wonka
vyjmenovává i některé další budoucí okresní úředníky, kteří do Manětína přijeli: byli to pánové Vincenc
Mikolášek, c. k. adjunkt, Vincenc Kalivoda, jako listovní, František Lorenz jako c. k. okresní kancelista, Karel
Hesch jako c. k. berní. Připomněl i místního úředníka Aloise Köhlera, v důchodu, který se stal kontrolorem
nového c. k. berního úřadu. C. k. berní úřad zahájil svoji činnost už 1. února. Z dřívějších úředníků
v Manětíně zůstala tzv. „c. k. finanční stráž“, jejíž úředníci dostali pouze jiné uniformy.
Slavnostní zahájení činnosti c. k. okresního soudu, i s církevním požehnáním se uskutečnilo 30. června.
Další slávu Manětín zažil 16. srpna, kdy město navštívil první c. k. okresní hejtman nového c. k.
okresního hejtmanství v Kralovicích Jan Karl, aby předsedal volbě prvního konstitučního městského
zastupitelstva a starosty města.
Měšťanstvo tvořily tři volební skupiny rozdělené podle výše placených daní. Celkem bylo 169 voličů,
kterým okresní hejtman vyložil, jak bude vypadat nové vedení města a jak jsou tedy volby důležité.
V první skupině bylo nové úřednictvo a nejvíc zdanění poplatníci. Zvoleni byli hrabě Prokop Alois
Lažanský, děkan Josef Šturm a Jan Loeser, dále soudce Jan Jelínek a berní Karel Hesch, kteří volbu odmítli,
a Jan Dlouhý. Náhradníky se stali Josef Fortner, mistr jirchářský a František Melcher, soukeník.
Ve druhé skupině byli zvoleni Matouš Lorenz, mistr mydlářský, Karel Fortner, obchodník, Jan Lorenz,
mistr řeznický. Mezi Janem Baumgartlem, který byl mlynářem u Karásků, a mistrem krejčovským, Janem
Dlouhým, se losovalo, protože obdrželi stejný počet hlasů. Los padl na J. Baumgartla. Náhradníky se stali
Jan Loeser, mistr obuvnický, a Jan Dlouhý, kterému tentokrát los přál proti Františkovi Kuschelovi, mistru
mydlářskému.

Městské zastupitelstvo v r. 1910 před radnicí, fotografie z archivu knihovny M. Týnice
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Do městského zastupitelstva byli zvoleni Rudolf Tyll, tehdejší starosta, František Křížek, mistr pekařský,
František Stehlík, barvíř a účetní, Jan Brökl, mydlář. Náhradníky byli zvoleni Karel Maatz, obecní mlynář, a
Gerhard Haasen, postřihovač.
Všichni zvolení „výboři“ zvolili starostou Rudolfa Tylla a městskými radními Matouše Lorenze a
Františka Křížka. Odpoledne po volbách se v kostele konala slavnostní přísaha všech zvolených zastupitelů.
Ještě v srpnu se v Manětíně konaly volby do okolních obcí:
- 25. srpna volily jedno představenstvo obce Újezd, Lešovice a Mezí. Starostou se stal poslední újezdský
rychtář Matěj Moule, radním František Plic z Újezda.
- 26. srpna zvolily obce Křečov, Štichovice a Ondřejov za představeného Františka Janouškovce, majitele
pozemků ve Štichovicích a za radního Jiřího Soukupa z Křečova.
- 26. srpna také volily obce Doubravice, Vladměřice a Brdo - za představeného Jana Maxu, sedláka
v Doubravici č. 6, za radní Ondřeje Hamatu z Vladměřic a Václava Korsu z Brda.
- Poslední společně volily obce Lipí, Radějov a Hodovíz. Za představeného zvolily Jana Pešičku, chalupníka
v Hodovízi, prvním radním Jana Lídla, dosavadního rychtáře a chalupníka v Lipí, druhým radním se stal Jan
Pešík, chalupník v Radějově, a hrabě Prokop Alois Lažanský jako majitel lipského dvora, se stal obecním
výborem v Lipí. Všichni zvolení představení z obcí složili přísahu do rukou děkana Šturma v manětínském
kostele.
Vraťme se však k novým okresům. Zastupitelský okres Manětín měl rozlohu cca 323 km2 se 49 obcemi,
z toho 29 českými a 20 německými. V celkovém počtu 49 obcí byly: 2 města, Manětín a Rabštejn n/Stř, a
1 městys Nečtiny. Rabštejn n/Stř. a Nečtiny byly německé.
České obce (s příslušnými osadami): Bělá Dolní, Běla Horní (a Tlucná, Vrtbo), Brdo, Doubravice Česká,
Dražeň (a Osojno), Hluboká (a Kalec, Odlezly – německá obec), Hodovíz, Hubenov, Hvozd, Chrašťovice,
Kaznějov, Krašovice, Bučí, Lipí (a Radějov), Líté (a Špankov), Lomnička, Loza, Manětín, Mrtník, Křečov (a
Ondřejov), Pláně, Korýtko, Rybnice, Strážiště (a Malá a Velká Černá Hať), Štichovice, Trnová, Újezd,
Vladměřice, Vrážno.
Německé obce (s příslušnými osadami): Bezvěrov (a Nová Sázava), Březín (a Mensdorf), Češtětín,
Doubravice Německá (a Lešovice), Hůrky, Kotaneč, Kamenná Hora, Krašov, Luková (a Zhořec), Nečtiny (a
Leopoldov), Plachtín (a Preitenstein a Neustadt), Potok, Rabštejn n/Stř (a dvůr Vranov), Račín, Stvolny,
Mezí, Vlkošov (a Služetín), Vysočany, Hrádek, Zahrádka.
Okres Manětín měl cca 18.000 obyvatel, z toho asi 60% národnosti české a 40% německé. Úřadování
v okrese bylo české a německé, podání česká byla vyřízena česky, podání německá vyřízena německy.
Okres Manětín hraničil s okolními sousedními okresy: Plzeňským, Kralovickým, Jesenickým, Žlutickým
a Bezdružickým.
Pro správu okresu bylo jmenováno 18-ti členné okresní zastupitelstvo a to: 4 zastupitelé za velkostatky,
2 za města (1 zastupitel byl z Manětína, v době před první světovou válkou jím byl notář Josef Korál), 1 za
průmysl (za továrnu Kaznějov) a 11 za venkovské obce. Z těchto 18 členů byl zvolen sedmičlenný okresní
výbor. Starostou okresu byl Josef Heinz, rolník z Chrašťovic, 40-tiletý, (zemřel v r. 1917). Jeho náměstky
byly hrabě Jan Lažanský z Manětína a pan Hausner, rolník z Korýtek,.
Okresní zastupitelstvo se scházelo ke schůzím dle potřeby asi 4 krát do roka, okresní výbor každý měsíc.
Měl od hraběte Jana Lažanského pronajaty až do konce roku 1912 dvě místnosti v I. pochodí čp. 90 na
náměstí, kde také býval hostinec (budova už neexistuje – viz foto). Jedna místnost sloužila jako kancelář a
druhá za registraturu. Místnosti nebyly příliš vhodné pro úřadování a schůze okresního výboru a
zastupitelstva. Při pořádání plesů či taneční zábavy spolkem „Česká beseda“ musely být místnosti
uvolňovány.
Působnost a práce okresního zastupitelstva a výboru byla hospodářská a dozorčí nad obcemi v okresu
jako správa okresního majetku, veřejných okresních silnic a mostů atd.; dozor nad obecním majetkem a
hospodářstvím - povolování obecních přirážek a dávek, zápůjček, příspěvků, poplatků, naturálního plnění,
obecní jmění, fondy, zcizování nebo propachtování obecních nemovitostí, veřejného statku, včetně všech
stížností; schvalování obecních rozpočtů a obecních účtů; záležitosti honební, honební výbory, přestupky;
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lesní hospodářství, povolování lesních pasek; nemocniční péče (ošetřovné); elektrizace (stavba
přespolního vedení a primárních přípojek; osobní věci okresních a obecních zaměstnanců (lesní a polní
hlídači); rozhodování o všech stížnostech v obecních záležitostech; telefonizace v okrese, stavební
záležitosti; náhrady škod způsobené opomenutím při výkonu policie v obcích.
Okres neměl nemovitý majetek, později, od roku 1912 mu už patřil okresní dům (viz dále).
Hlavní příjmy okresu byly okresní přirážky vybírané berním úřadem ke všem přímým daním a daně
domovní, vyjma daně příjmové a daně z obratu.
V první světové válce okres vlastním nákladem zařídil v roce 1915 v budově u starého kostela u silnice
směrem k Preitensteinu infekční stanici a zakoupil odvšivovací bubny. Která to byla budova se však ze
vzpomínek V. Poka ani z eseje pana děkana F. Wonky nedovídáme.
V. Pok vzpomíná úřednictvo manětínského okresu z doby, kdy v okresním úřadu pracoval:
Jan Maxa, okresní tajemník, jeho syn Prokop Maxa (1883-1961), byl také manětínský rodák, a stal se
významným českým politikem první poloviny 20. století; Ludvík Procházka, zástupce tajemníka; okresní
sluha Vala; poslední léta až do r. 1928 Marie Karásková; Jan Choura, nastoupil v r. 1902 jako vedoucí
okresní tajemník; Oldřich Klička, od r. 1923 okresní cestmistr; Josef Bazala, od r. 1924 okresní účetní; Anna
Gerstnerová, od r. 1923, administrativní pracovnice. Václav Pok nastoupil do úřadu 2. 1. 1912. Po zrušení
Manětínského okresu byli k okresnímu úřadu v Kralovicích převedeni úředníci V. Pok, O. Klička a J. Bazala.
Před r. 1910 občané z německých obcí okresu a někteří vlivní němečtí občané požadovali, aby
národnostně smíšený Manětínský okres byl zrušen a jeho části přiděleny k sousedním okresům Kralovice,
Plzeň, Bezdružice, Žlutice a Jesenice. Tuto akci podporovaly rakouské zeměpanské úřady a dokonce se o
tom hovořilo, jako o hotové věci. Čeští občané v německých obcích s tím nesouhlasili a jejich stížnosti byly
přes okresní úřad odeslány rakouským úřadům do Vídně.
Tehdy, při jednání o zrušení okresu, zazněl návrh na jedné schůzi okresního zastupitelstva podporovaný
hlavně zástupci z Kaznějova, aby okres nechal postavit vlastní okresní dům v Manětíně. Tím by se okres
zadlužil a odpadl by zájem okolních německých okresů na přidělení částí našeho okresu (a povinné
převzetí všech dluhů manětínského okresu).

Fotografie domku cestáře Mlezivy č. p. 150 v místě budoucího okresního domu č.p. 150.
Z archivu knihovny M. Týnice
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Okresní výbor byl pověřen přípravnými pracemi pro stavbu vlastního okresního domu. Na základě
zmocnění zakoupil od okresního cestáře Mlezivy jeho rodinný domek č.p. 150 v Manětíně (za částku kolem
10.000 korun), a zároveň mu přislíbil naturální byt v novostavbě.
Vypracování projektu okresní úřad zadal architektu Ladislavu Skřivánkovi z Prahy – Smíchova. Po
zhotovení projektu a rozpočtu stavby, uzavření okresní půjčky 80.000 korun u Zemské banky v Praze,
stavba okresního domu byla po veřejném ofertním řízení zadána k provedení nejlevnějšímu uchazeči
z Českých Budějovic. Byl to Ing. Václav Malec, rodák z České Doubravice.
Ing. V. Malec stavbu provedl a dokončenou budovu předal okresnímu výboru do užívání v r. 1912. Jak
vyprávěl V. Pok, stavitel údajně na stavbě prodělal. Všechny řemeslné práce na budově tehdy prováděli
cizí řemeslníci – např. z Plas, z Čisté, dokonce až z Prahy, ale žádný z Manětína. Obkladní kámen na fasádě
je z Hořic.
Po výstavbě domu byly rozděleny kanceláře a byty: ve II. poschodí měl dva byty dostat okresní soud,
v I. poschodí byla kancelář a zasedací síň, v přízemí dva byty pro zaměstnance důchodkové kontroly,
v suterénu jeden byt pro domovníka, druhý o jedné místnosti byl předán jako naturální byt cestáři
Mlezivovi. Ten se po roce bytu zřekl, údajně pro jeho hygienickou závadnost.
V kanceláři okresního výboru se úřadovalo také pro okresní hospodářskou záložnu, jejíž úřední agendu
jako účetní vedl L. Procházka a jako pokladník J. Choura. Předsedou okresní hospodářské záložny tenkrát
byl Blažej Halema, rolník z České Doubravice. Za vklady v záložně ručil okres.
U hlavního vchodu do budovy, na pravé straně ve výši 2,5 m je v kamenném kvádru s vytesaným
letopočtem 1911-1912 zazděno plechové pouzdro s česko-německým popisem okresu. Popis okresu
ručně napsal L. Procházka modrým inkoustem, tenkrát zvlášť zakoupeným v Praze.
První okresní správní komise podle návrhu politických stran byla okresním hejtmanem jmenována od
roku 1919. Prvním předsedou byl za stranu československých sociálních demokratů Josef Ešner, domkář
z Hodovíze. Druhá okresní správní komise byla jmenována asi v r. 1923 s předsedou Blažejem Plicem,
domkářem v Lítém, rovněž za stranu československých sociálních demokratů. Činnost druhé okresní
správní komise skončila 1. prosince 1928, kdy byl okres zrušen. Správa okresu a někteří zaměstnanci byli
převedeni k okresnímu úřadu v Kralovicích. Okresním hejtmanem tam tehdy byl rada Dr. Kladivka.
Podklady:
P. F. Wonka „Manětín v dobách konstituce“
Kronika Manětína se vzpomínkami Václava Poka
Listy 6/1970 – autor neuveden

Blahopřejeme
MARIE KLEINOVÁ, 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 březnu:
Jarmila Kandlerová (87 let) ze Zhořce, Zdeňka Jesslová (86 let) z Újezda, Gertrúda Bednárková (85 let)
z Manětína, Jaroslav Spáčil (82 let) z Manětína, Marie Klimentová (82 let) z Manětína a Marie Plicová (70
let) z Manětína.
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Velikonoce a pozvání na pouť do Lukové
GÜNTHER ECKLBAUER OMI
Milí přátelé,
před 12 lety, v mém prvním roce v Pákistánu, mě o Velikonocích poprosily řeholní sestry, abych s nimi šel
do vězení a sloužil tam dvě mše sv., jednu pro Pákistánce a další pro cizince. Pákistánci měli vlastní kapli
hned vedle mešity, ale bohoslužbu pro cizince jsme slavili v jejich cele. Byla to velká místnost bez
jakéhokoliv nábytku. Jen rohožky tam byly, na kterých vězni spí. Jako oltář mi tam nachystali převrácenou
přepravku (dřevěnou banánovku) a seděl jsem na kanistru vody… Vězni v této cele byli většinou Afričané
a tak jsem je poprosil, aby něco zazpívali. Začali zpívat a tancovat a nechtěli přestat. Dodnes na to
vzpomínám jako na své nejkrásnější Velikonoce: Naprostá chudoba a tristní situace, a uprostřed toho
překypující radost ze Vzkříšení našeho Pána… Pro mne to byly vlastně Vánoce a Velikonoce v jednom: Bůh
je přítomen v tak chudém obydlí a v tak bídném stavu a dává nový život v Kristu, kterého nosíme ve svém
srdci a který nás může v každé situaci obdarovat pokojem, protože z lásky a s modlitbou pro své trýznitele
prošel potupnou smrtí na kříži – a nepadl do prázdnoty, ale do náruče Boha Otce…
Chtěl bych Vás pozvat na bohoslužby ve Svatém Týdnu a o Velikonocích, abyste s námi slavili největší
slavnost křesťanské víry a prožívali vzpomínku na tyto události, ve kterých vrcholil život Ježíše Krista a
naplnil se jeho smysl.
A chtěl bych ještě připojit pozvání na pouť v kostele sv. Jiří v Lukové v sobotu, 28. dubna, v 16:00.
Slavnostní bohoslužbu bude vést emeritní biskup, František Radkovský.
Přeji vám všem požehnanou dobu postní a radostiplné Velikonoce! Ať s Boží pomocí dokážete znovu a
znovu to, co vás trápí, odevzdat do Božích rukou, do Jeho milosrdenství a odpuštění, ať vaše srdce naplní
pokoj!
Váš o. Günther Ecklbauer OMI a vaši obláti
Bohoslužby:
neděle
středa

25. 3.
28. 3.

ZELENÝ ČTVRTEK
VELKÝ PÁTEK

Květná neděle Manětín 8:00
Příležitost ke sv. smíření Manětín 16:00
29. 3.
30. 3.

VELIKONOČNÍ VIGILIE
31. 3.
ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ 1. 4.
VELIKONOČNÍ PONDĚLÍ 2. 4.
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Zpovídání – Manětín od 17:00
Velkopáteční obřady – Manětín 18:00
Manětín 20:00
Mše sv. Manětín 8:00 , Rabštejn 14:00
Mše sv. – Manětín 8:00
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Program Kina Sokol
TOMISLAV ŠTIKA
Zahradnictví: Dezertér je druhým filmem z trilogie režiséra Hřebejka a
vzhledem k době, kdy se příběh odehrává, ho můžeme brát i jako
aktuální připomínku sedmdesátého výročí únorového převratu. Do
hlavní role byl obsazen výborný Jiří Macháček.
Poté, co animovaný snímek S láskou Vincent vyhrál Evropskou filmovou
cenu, je nominován také v kategorii animovaných filmů na letošního
Oscara. Unikátní metoda animace ve stylu olejomaleb Vincenta Van
Gogha je pastvou pro oči a rozhodně je určená zejména pro plátna kin.
Pátek 9. 3. 2018, 20 hod
ZAHRADNICTVÍ: DEZERTÉR (drama, komedie, Česko, 2017)
Režie: Jan Hřebejk
Hrají: Jiří Macháček, Gabriela Míčová, Anna Geislerová, Martin
Finger, Klára Melíšková, David Novotný, Lenka Krobotová, Karel
Dobrý, Sabina Remundová, Anežka Rouhová, Kryštof Racek, Miroslav
Táborský
Filmová trilogie Zahradnictví se skládá ze tří samostatných filmů odehrávajících se na pozadí
nejdramatičtějších období minulého století a časově předchází oblíbenému snímku Pelíšky (1999). Vypráví
o třech rodinách: rodině leteckého radiotelegrafisty, rodině majitele kadeřnického salonu a rodině
majitele zahradnictví. Obsáhne 20 let života postav, které musely v těchto pohnutých časech prožít
nejlepší léta svých životů. Druhá kapitola rodinné kroniky Zahradnictví se odehrává na pozadí převratných
událostí v letech 1947-1953. Hlavní postavou je majitel noblesního kadeřnického salonu Valentino v
centru Prahy Otto Bock (Jiří Macháček) a jeho rodina, kterou zde zaměstnává. Podnik je smyslem a
naplněním jeho života, po všech válečných útrapách se sem vrací jako uznávaný šéf se svou manželkou
Elou (Gabriela Míčová) a jejími sestrami Bedřiškou (Klára Melíšková) a Vilmou (Aňa Geislerová). Sestry
společně přežily válku a německou okupaci a staraly se o malé děti svých manželů, kteří byli zatčeni za
protinacistický odboj. Teď všichni s ohromným úsilím realizují svůj sen, jenže přichází zlom po únorovém
komunistickém puči. Ottova firma je vyvlastněna státem a jemu se podruhé v životě rozpadá svět.
Tentokrát jsou však důsledky otřesu pro něj i pro jeho rodinu fatální...(CinemArt)
Pátek 23. 3. 2018, 20 hod
S LÁSKOU VINCENT
(animovaný, životopisný, drama, Velká Británie, Polsko, 2017)
Režie: Dorota Kobiela, Hugh Welchman
Hrají: Saoirse Ronan, Aidan Turner, Helen McCrory, Douglas Booth
Celovečerní snímek o malíři Vincentovi van Goghovi S láskou Vincent navazuje na slova samotného génia,
který jednou pronesl, že "může komunikovat pouze skrze své malby". Byl natočen kombinací hraného
filmu a animace originálních olejomaleb. Přesněji řečeno 66 960 originálních olejomaleb vytvořených 125
umělci z celého světa podle 94 původních van Goghových děl. Slovy tvůrců by "rozložené obrazy dokázaly
pokrýt celý Londýn nebo Manhattan". Jedná se o první film svého druhu na světě. Předlohou pro
animované obrazy jsou hrané scény se skutečnými herci. Scénář vznikl na základě 800 van Goghových
dopisů adresovaných především jeho bratrovi. Příběh vrcholí v červenci 1890, kdy se van Gogh léčící se z
deprese postřelí do hrudníku a o dva dny později, ve svých 37 letech, na následky tohoto zranění umírá.
Okolnosti jeho smrti nebyly nikdy zcela objasněny. (Bohemia MP)
Vstupné na všechna představení je dobrovolné.
Průběžně aktualizovaný program naleznete na webových stránkách: www.manetin.cz/mesto/kino
Březen 2018
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Stará garda Sokola Manětín
VLADISLAV MARŠÁN
Stará garda Sokola Manětín zdraví své příznivce v roce 2018. Nezadržitelně se blíží start jarní části soutěže
a tak Vás chceme seznámit s termíny našich zápasů.
Domácí zápasy :
13.4.2018 pátek od 18:00 Manětín - Druztová
27.4.2018 pátek od 18:00 Manětín - Chrást
18.5.2018 pátek od 18:00 Manětín - Plasy
Venkovní zápasy:
20.4.2018 pátek od 18:00 Třemošná - Manětín
11.5.2018 pátek od 18:00 Zruč - Manětín
25.5.2018 pátek od 18:00 Kožlany - Manětín
Věříme, že si po našich dobrých výkonech v podzimní části najdete cestu do sportovního areálu nejen
v Manětíně a přijdete nás povzbudit.

Služby v oblasti oddlužení, registrované sociální služby
Akreditované služby v oblasti oddlužení:
- http://www.jakprezitdluhy.cz/help-linka-2/mapa-dluhovych-poraden
- http://dluhy.obcanskeporadny.cz/index.php/kam-pro-radu
- www.financnitisen.cz (v provozu je i celostátní bezplatná linka)
- https://sako.justice.cz/ na těchto webových stránkách Ministerstva spravedlnosti je uveden seznam
akreditovaných osob k sepisování insolvenčních návrhů.
Registr poskytovatelů sociálních služeb, kde lze najít všechny sociální služby poskytující odborné sociální
poradenství: http://iregistr.mpsv.cz
Informace na MěÚ Manětín – Burdová, tel. 373 392 258, hburdova@manetin.cz

Z kultury, obchodu, sportu a další informace
Víceúčelové hřiště Manětín
Objednávky na tel. čísle 728 678 889.
Velikonoční kapr
Zveme Vás na již tradiční výlov rybníka v Lipí,
který se uskuteční v sobotu 31. března 2018
od 9.30 hod.
Občerstvení zajištěno.
Vaigl a syn spol. s r.o. Údlice
Prodej drůbežího masa se koná v Manětíně na
náměstí každé liché úterý od 11.40 do 12.05
hodin.
Březen 2018

Prodej slepiček
Drůbež Červený Hrádek opět prodává slepičky
z vlastního chovu, typu Tetra hnědá, Dominant
ve všech barvách a slepičky Green Shell typu
Arakauna. Stáří 15-20 týdnů, cena 159-195Kč/ ks.
Prodej: Manětín-u pošty
15. března, 20. dubna a 6. června 2018 - 16.30 hod.
4. dubna, 10. května a 21. června 2018 - 13.00 hod.
Výkup králičích kožek - cena dle poptávky. Info:
Pá 9.00 – 16.00 hod., tel.601576270, 728605840
Prodám dřevěná garážová vrata,
info na tel. 606 436 723
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Prodám králičí maso přímo z farmy:
cena 120,- Kč/kg – králík s hlavou a játry (cca 2 kg)
Informace na tel. 720 526 463
Výkup kožek proběhne v Manětíně u městského
úřadu v sobotu 7. dubna 2018, od 14.00 hodin.
Králičiny 10 Kč. Výkup zajišťuje firma Růžena
Kubešová, tel. 415 749 562, mobil 723 763 418.
Divadelní soubor MLASK zve v neděli 8. dubna
2018 na představení hudební pohádky Český
Honza. Hrajeme od 15,00 hod v KD Manětín.
Přijďte se s námi zasmát a možná si i zazpívat.
Těšíme se na vás.
Zemědělské družstvo vlastníků Manětín nabízí
k prodeji budovy:
jídelna st.p.428, administrativní budova st.p. 428,
dílny: st.p. 208/2, 208/1, 209/2, 209/1, 210, 211,
212, 217/1 a 1907, vše v k.ú. Manětín.
Dále nabízí k prodeji v Mezí č.p. 24 byt 3+1
v přízemí, výměra 68,19 m2.
Bližší informace na tel.: 724 510 066.
Půjčovna a prodej kostýmů
Půjčovna kostýmů Irča, Úněšov 76 (v prostorách
OÚ), tel. 723 112 420, otevřeno dle telefonické
domluvy, čtvrtek 15.00-17.30 hod.
Půjčujeme kostýmy na maškarní, párty, Halloween,
Mikuláše, šatičky pro družičky, slavnostní
příležitosti, kostýmy pohádkových postav, dále
masky, paruky, škrabošky, klobouky …
Sběrný dvůr Nečtiny

Kostel sv. Barbory v Manětíně
Chcete-li přispět jakoukoliv finanční částkou na
opravu kostela sv. Barbory v Manětíně, můžete tak
učinit na transparentní účet, který zřídil vlastník
objektu Římskokatolická farnost Manětín,
č. účtu: 232323319 / 0800.

V Nečtinech je v provozu sběrný dvůr, kam
mohou vozit odpady i občané našeho města.

Pokud chcete podpořit projekt
záchrany „Barbořiných varhan“,
který organizuje spolek Svět
podle Jakuba, můžete učinit na
č. účtu: 2800493578 / 2010.

Kontakt na sběrný dvůr:
Telefon obsluha:
604 794 428 (paní Jitka Stoklasová)
601 560 311 (pan Václav Pešta)
e-mail: obec@nectiny.cz,
606 091 936 (pan Votýpka za Odpady Bohemia
s.r.o.) jaromir.votypka@mariuspedersen.cz

Tento příspěvek je možné po
potvrzení příjemcem uplatnit
jako dar v rámci daňového
přiznání či ročního zúčtovaní
daně u zaměstnanců.

Provozní doba:
Pondělí :
Středa:
Sobota:

Březen 2018
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Plzeňská karta
Od ledna 2018 lze
požádat o vydání
nové Plzeňské karty
na Městském úřadě
Manětín, kde jsou
k dispozici všechny
potřebné tiskopisy, zároveň je možné zde kartu
vyzvednout a následně dobíjet (předplatné,
elektronická peněženka).
Plzeňská karta je určena právě pro vás, pokud
chcete
 často využívat veřejnou dopravu v Plzni
a Plzeňském kraji
 využívat časové předplatné v Integrované
dopravě Plzeňska
 platit elektronickou peněženkou jízdenky
 hradit elektronickou peněženkou služby
i mimo veřejnou dopravu
 využívat identifikační vlastnosti karty v návazných systémech
 získat slevy v Bonusovém programu

Pro získání Plzeňské karty je nutné předložit
 vyplněnou Žádost o vydání Plzeňské karty
 podepsané Obecné obchodní podmínky pro
vydávání a používání Plzeňské karty
 občanský průkaz nebo cestovní pas
 průkazovou fotografii o rozměrech 35 x 45 mm
 případně doklad o nároku na slevu (student,
důchodce, apod.)
Z ceníku
 cena za vydání Plzeňské karty do cca 30 dnů
činí 170 Kč
 zaslání poštou na adresu žadatele 80,- Kč
Upozornění
 za děti do 15 let vyřizuje žádost i vyzvednutí
Plzeňské karty nebo jejího duplikátu zákonný
zástupce, který doloží rodný list dítěte nebo
Občanský průkaz, v němž je dítě zapsáno
Podrobné informace k Plzeňské kartě naleznete na
stránkách Plzeňských městských dopravních
podniků: http://www.plzenskakarta.cz/

Redakce:
Toto číslo zpravodaje pro Vás připravili Jiří Pešík, Hana Burdová. Do čísla přispěli: Josef Gilbert Matuška, Eva
Vaňková, Klára Vaňáková, Martin Pirner, Eva Wollrábová, Václav Jirsa, Marie Kleinová, Günther Ecklbauer OMI,
Tomislav Štika a Vladislav Maršán, všem děkujeme. Za případné tiskové chyby se čtenářům omlouváme.
Příspěvky do dubnového čísla nám prosíme zasílejte do 26. března 2018 na adresu zpravodaj@manetin.cz.
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Starosta města Manětín
vyhlašuje
v souladu s § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším, odborném
a jiném vzdělávání (školský zákon) v účinném znění a § 3 vyhlášky č. 54/2005 Sb., o náležitostech
konkurzního řízení a konkurzních komisích
konkurzní řízení
na obsazení pracovního místa ředitele školy:
Základní škola Manětín, příspěvková organizace, Manětín 12
Kvalifikační předpoklady uchazeče:








Odpovídající pedagogické vzdělání a pedagogická praxe podle zákona č. 563/2004 Sb.
o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, v platném znění.
Řídící a organizační schopnosti
Znalost školské legislativy a souvisejících předpisů
Znalost školské ekonomiky a souvisejících předpisů
Základní přehled z oblasti získávání dotací a grantů
Občanská a morální bezúhonnost
Dobrý zdravotní stav

Náležitosti přihlášky:









úředně ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání (diplom včetně vysvědčení o státní
závěrečné zkoušce, případně doklady o dalším vzdělání/maturitní vysvědčení)
doklad o průběhu zaměstnání a délce pedagogické praxe včetně pracovního zařazení (např.
pracovní smlouvy, potvrzení zaměstnavatelů atd.)
strukturovaný profesní životopis
koncepci dalšího rozvoje školy (max. rozsah 3 strany formátu A4)
výpis z evidence Rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců)
lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti k výkonu vedoucí funkce (ne starší 2 měsíců)
čestné prohlášení podle § 4 odst. 3 zákona č. 451/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů
(nedokládají uchazeči narození po 1. prosinci 1971)
písemný souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely tohoto konkurzního řízení ve smyslu
zákona 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění

Přihlášku, životopis, čestné prohlášení a koncepci rozvoje školy vlastnoručně podepište.
Předpokládaný nástup na pracovní místo ředitele: 1. srpna 2018.
Písemné přihlášky do konkurzu s uvedenými doklady zašlete nejpozději do 20. dubna 2018 v obálce
označené „KONKURZ – NEOTVÍRAT“ na adresu:
Město Manětín, Manětín 89, 331 62 Manětín
V Manětíně dne 5. 3. 2018
Mgr. Josef Gilbert Matuška
starosta města
Březen 2018
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