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VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ,
Josef Gilbert Matuška, starosta města
zdravím Vás na začátku měsíce února. Rád bych se
s Vámi podělil o následující:
Dotace
Program regenerace městských památkových zón
Ministerstva kultury ČR – byly vyúčtovány akce
z roku 2019. V minulém týdnu jsme se dozvěděli, že
pro letošní rok máme přidělenou částku 1.355.000 Kč
pro MPZ Manětín a 400.000 Kč pro MPZ Rabštejn
nad Střelou.
Program Záchrany architektonického dědictví Ministerstva kultury ČR – odesláno vyúčtování za rok 2019.
Budeme žádat o dotace z Plzeňského kraje:
Z programu stabilizace a obnovy venkova Plzeňského kraje 2020 na pokračování modernizace WC
v budově Základní školy v Manětíně o 500 tis. Kč.
Z programu zachování a obnova kulturních památek Plzeňského kraje 2016 na revitalizaci a obnovu
západní škarpy v Manětíně o cca 500 tis. Kč.
Z programu obnova historického stavebního fondu
v památkových rezervacích a zónách na výměnu
střešní krytiny čp. 96 v Manětíně o 150 tisíc Kč.
Oprava bytových jader v bytových domech města
Po roční přestávce letos probíhá rekonstrukce bytových jader celkem ve 3 bytech. Celkové náklady
odhadujeme na cca 650 tisíc Kč. Jsem rád, že se nám
daří postupně rekonstruovat bytová jádra, která jsou
často ve velmi špatném stavu.
Západní škarpa – osazení technologie kašny
Na konci zimy proběhne instalace technologie kašny
na západní škarpě.

Pozemky pro rodinné domy
Proběhlo územní řízení a 15. ledna 2020 bylo vydáno
územní rozhodnutí. V tuto chvíli probíhají jednání
o plánovací smlouvě na realizaci této stavby. Připra-

Tříkrálová sbírka 2020 v Hrádku
vujeme také zadání další fáze projekčních prací, které
budou potřeba k získání stavebního povolení. Jedná
se o další stupeň projektové dokumentace nové
místní komunikace, vodovodu, splaškové kanalizace
a odvodnění zpevněných ploch.
Rekonstrukce elektrického vedení v Brdě
V letošním roce proběhne rekonstrukce elektrického

vedení v Brdě a veškeré vedení bude uloženo do
země. Stejně bude do země uloženo i nové vedení
veřejného osvětlení.
Účast na výročních valných hromadách SDH na
Manětínsku
Zúčastnil jsem se zasedání výročních valných hromad jednotlivých SDH na území města. Společně
jsme prodiskutovali problémy v jednotlivých částech města a domluvili jsme se na možnostech
řešení. Děkuji za pozvání, ochotu ke spolupráci
a zájem.
Manětínsko-nečtinský mikroregion
Byla vyúčtována dotace z minulého roku. V letošním
roce byla podána žádost na Plzeňský kraj o 400 tisíc Kč na pořízení sanitárního kontejneru.
Nové úpravy www stránek www.manetin.cz
Byla provedena dlouho připravovaná změna grafiky
webových stránek města. Stránky mají nové funkce
a splňují zákonné požadavky o přístupnosti.
Rozpočet města Manětín – skutečný stav 2019
Příjmy: 47.465.028,15 Kč
Výdaje: 46.426.093,88 Kč
Zůstatek na účtech a v pokladně: 1.030.414,33 Kč
Smlouva o spolupráci s Národním památkovým
ústavem na rok 2020

Při jednání s Mgr. Petrem Pavelcem, ředitelem
územního odborného pracoviště NPÚ v Českých
Budějovicích 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. Podmínky se nezměnily.
Masopust v Manětíně
Srdečně zveme na Masopust v Manětíně, který se
bude konat v úterý 25. února 2020 (viz pozvánka
dále).
17. Ples Města Manětína 2020
Poslední pátek v lednu se konal již 17. ples Města
Manětín. Rád bych poděkoval všem, kdo se jakýmkoli
způsobem podíleli na jeho přípravách a organizaci. Děkuji také všem těm, kteří přispěli k bohatství
tomboly.
Příští zasedání zastupitelstva města se bude konat
ve středu 26. února 2020 od 19.00 hodin v KD
Stvolny.

VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ,
Věra Janouškovcová
v sobotu 4. ledna 2020 jsme se naposledy rozloučili s významným občanem našeho města, panem
ing. Stanislavem Pešíkem. Dovolte mi, abych připomněla jeho prací naplněný život všem těm, kteří ho
znali a měli možnost s ním spolupracovat.
Pan Stanislav Pešík se narodil 11. 11. 1931 jako nejmladší ze sedmi sourozenců do rodiny rolníků Marie
Pešíkové a Josefa Pešíka ve Stvolnech. Do národní
české školy začal chodit ve Stvolnech a po obsazení
pohraničí německou armádou pokračoval v německé
škole, kde se naučil dobře německy. Znalost němčiny se mu hodila celý život. Po ukončení měšťanky
v Manětíně v roce 1946 pomáhal čtyři roky na hospo-
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dářství rodičů. V roce 1950 nastoupil jako veterinární
pracovník okresního výboru v Plasích. Od roku 1954
pracoval u státních statků, nejdříve v Kralovicích a potom v Úněšově. V tomto období si doplnil vzdělání na
Střední zemědělské škole v Rakovníku a poté na Vysoké škole
zemědělské v Praze. Po dokončení ekonomické fakulty pracoval jako ekonom. Současně se
studiem založil rodinu. V roce
1963 se oženil a s manželkou
Julianou vychovávali dvě děti,
Stanislava a Julianu. Od konce
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roku 1976 do roku 1990 pracoval jako uvolněný tajemník Městského národního výboru v Manětíně. Po
celou dobu své funkce se snažil získat pro Manětín
veškeré možné výhody, ať už to bylo pro město, jeho
památky, pro okolní vesnice, které spadaly pod MěNV
v Manětíně nebo pro různé městské spolky, zvláště hasiče. V tomto období došlo k velkému rozvoji
Manětína a jeho přilehlých obcí. Vybudoval se např.
hotel, dokončovala se výstavba KD, bílých bytovek,
hasičské zbrojnice, probíhala oprava chodníků, budovaly se kulturní domy v dalších částech města včetně
Štichovic.
V roce 1990 odešel pan Pešík do důchodu. Práce na
zahrádce a chov drůbeže ho příliš nenaplňovaly. Přes
rozvážku obědů a průvodcovství v muzeu se dostal
k práci překladatele a později i zaměstnance začínající
dřevozpracující firmy v Manětíně, kde působil několik
let. Když už ho docházka do zaměstnání namáhala,
věnoval se zahrádce a hlavně překladům a tlumočení
z němčiny. Překládal kroniky obcí, rád se zúčastňoval
mnohých společenských akcí představitelů města

a různých spolků Manětína s občany partnerské obce
Leuchtenberg v Bavorsku. Hodně se též věnoval překladatelské spolupráci mezi bavorskými zemědělskými firmami a ZDV Štichovice, na které mu velmi
záleželo a která ho naplňovala.
Celoživotní zálibou mu byla myslivost. Měl rád les
a přírodu. Myslivost je však nejen o lovu, ale je i o hospodaření. Jako dlouholetý hospodář a předseda Mysliveckého sdružení Střela Stvolny věnoval mnoho
času zajištění pozemků honitby nebo odchovu malých bažantů a divokých kachen. Měl velice rád chvíle
strávené s přáteli na honech i po nich.
Já osobně jsem si pana Stanislava Pešíka velmi vážila
za jeho dlouholetou práci pro Manětín a okolní obce,
za jeho postoje i pro jeho veselou povahu. Také si
vážím toho, že jsem s ním jako zastupitelka města
mohla spolupracovat. Naposledy jsem měla možnost
se s ním setkat 18. 11. 2019 u příležitosti blahopřání
k jeho narozeninám. Za vše, čím byl a co dělal, si zaslouží naši vzpomínku.

VÝSLEDKY TŘÍKRÁLOVÉ SBÍRKY 2020 NA MANĚTÍNSKU
Josef Gilbert Matuška, Günther H. Ecklbauer, Omi
Celkem vybráno a odesláno 95 318 Kč.
Všem dárcům děkujeme!

Manětín		
Brdo		
Stvolny		
Rabštejn nad Střelou		
Hrádek		
Újezd		
Vladměřice		
Česká Doubravice		
Vysočany, Kotaneč		
Zhořec		
Mezí, Luková		
Štichovice		
Hodovíz		
Nečtiny		
Hrad Nečtiny		
Plachtín		
Hvozd		

19 673 Kč
7 970 Kč
6 657 Kč
5 390 Kč
1 272 Kč
2 580 Kč
2 610 Kč
2 500 Kč
862 Kč
2 591 Kč
2 808 Kč
20 881 Kč
2 855 Kč
5 500 Kč
1 380 Kč
2 538 Kč
7 251 Kč

2020
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MĚSTSKÁ KNIHOVNA MANĚTÍN
Alena Fišerová
Od února bude knihovna opět pořádat „HERNÍ
ODPOLEDNE“. Děti i dospělí jsou srdečně zváni!
STŘEDA – 19. 2. 2020, 16.00–17.00 hodin.
V březnu chystáme v knihovně „Noc s Andersenem“
(27. 3. 2020) a také začátek předprodeje vstupenek
na divadelní představení: „Lázeň“ – DS Smečka
(24. 4. 2020 v KD Manětín)
Další informace o této i dalších akcích najdete na adrese:
https://manetin.knihovna.cz/ .
Soutěž se ZOO Plzeň: Do akce se zapojilo téměř 30 dětí.
Všichni úspěšní soutěžící budou v měsíci březnu odměněni vstupenkou do ZOO a první 3, kteří podmínky
splnili nejdříve, ještě drobnými dárky. Těšíme se na
další ročník.
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.
Nové knihy v MěK Manětín (výběr)
pro dospělé:
Vlastimil Vondruška – Mstitel z Jenštejna:
					
letopisy královské komory
Sandra Brown – Zuřivost
Ronald Balson – Bývali jsme bratři
Jo Nesbo – Nůž
Anne Jacobs – Venkovské sídlo. Zlaté časy

pro děti:
Mary Kelly – Nezbedné kůzlátko
Marion Cocklico
– Jdeme k doktorovi
Karel Kovář (Kovy) – iPohádka
Jeff Kinney
– Deník malého poseroutky.
		Na spadnutí

BLAHOPŘEJEME
Věra Janouškovcová, Josef Gilbert Matuška
Blahopřejeme našim spoluobčanům, kteří se dožívají v tomto
měsíci životního jubilea. Přejeme všechno dobré, hodně zdraví,
štěstí a radosti do dalších let!
Jubilanti v měsíci únoru:
Božena Sedláčková (70 let), Václav Šafr (70 let), Helena Kůsová
(70 let), Manětín.
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EVIDENCE OBYVATEL K 31. 12. 2019
K 31. 12. 2018 měl Manětín 1 118 obyvatel. V roce
2019 se v Manětíně a obcích:
• narodilo
6 obyvatel
• zemřelo
12 obyvatel
• přistěhovalo
46 obyvatel
• odstěhovalo
28 obyvatel
K 31. 12. 2019 měl Manětín 1 130 obyvatel, z toho
582 mužů a 548 žen.

Brdo 29, Česká Doubravice 14, Hrádek 22, Kotaneč
6, Lipí 11, Luková 7, Manětín 725, Mezí 42, Rabštejn
nad Střelou 15, Radějov 1, Stvolny 106, Újezd 39,
Vladměřice 49, Vysočany 18, Zhořec 46.
Průměrný věk obyvatel je 45,17 let, muži 44,68 a ženy
45,68.
Nejvyšší průměrný věk je v Kotanči – 67,74, nejnižší
ve Vysočanech – 39,59 let.

Počet trvale bydlících osob v jednotlivých částech
města k 31. 12. 2019:

MÍSTNÍ POPLATKY V ROCE 2020
Místní poplatek za odvoz odpadu (Obecně závazná
vyhláška č. 3/2019)
Roční poplatek ve výši 600 Kč platí fyzická osoba
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. 2/2019)
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.

2020

Nájemné z pozemků pronajatých městem občanům
na základě nájemních smluv.
Uvedené poplatky a nájemné jsou splatné do
31. března 2020 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.
V rámci podpory třídění odpadu nabízíme možnost
zakoupení sady tašek na tříděný odpad od společnosti EKO-KOM a.s. V balení jsou 3 ks tašek (modrá,
zelená, žlutá) na sběr papíru, skla a plastů, obsah
tašky je 40 litrů, cena jedné sady je 60 Kč. Tašky si
můžete prohlédnout i zakoupit v kanceláři č. 2 MěÚ
Manětín.
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POUSTEVNÍCI
Václav Jirsa
Dne 1. října 2019 nás ve věku pouhých 67 let nečekaně opustil regionální historik Petr Rožmberský
(*28. 1. 1952, †1. 10. 2019). Od roku 2007 též pravidelně publikoval ve Vlastivědném sborníku, čtvrtletníku pro regionální dějiny severního Plzeňska. Řada
jeho článků také byla věnována Manětínsku. Jako
vzpomínku na jeho bohatou bibliografii uvádíme
úryvek z jeho knihy „Poustevníci, poustevny a pouště v Plzeňském kraji“, kterou napsal spolu s Luďkem
Krčmářem a vydalo ji Nakladatelství Českého lesa
Domažlice v r. 2014.
Poustevníci obecně. Úvodem.
Poustevníky si pod vlivem českých filmů a pohádek představujeme jako v nuzných chýších či jeskyních přebývající mnichy-askety, vystříhající se
ženského pohlaví a žijící z milodarů či pojídající
kořínky. Známý je například poustevník Školastikus
ztvárněný národním umělcem Františkem Šmolíkem v pohádce Hrátky s čertem, nebo pochybný
mnich, vlastně poustevník v pomezním hvozdu
ve filmu Břetislav a Jitka z roku 1974, kterého hrál
Zdeněk Řehoř. Poustevník vystupuje také ve filmu
Pan Vok odchází, kde poustevník Monk (anglicky
mnich) v podání Karla Augusty prodává léčivou
vodu a džbánky a neoprávněně loví. Poustevníci
ovlivnili i písňovou tvorbu – starší generace zná
píseň Bedřicha Nikodéma Poustevník.
V 19. století byla působením literatury a divadla vytvořena představa idealizovaného zbožného, moudrého, lidumilného ba divotvorného poustevníka.
Někdejší ředitel klatovského muzea vzpomínal ve
20. letech 20. století na vyprávění babiček o poustevnících – svatých mužích, kteří samotářsky žili
v hlubokých lesích, zvonečkem pousteven uváděli
zbloudilé na cestu, sbírali léčivé rostliny a pomáhali
léčbou, motlitbou a konáním dobrých skutků. Byli
to prý vážní muži dlouhých bílých vousů, v hnědé
kutaně s kápí na hlavě a s růžencem. A pouště na
Plzeňsku? Ano i ty zde existovaly, ovšem ve smyslu
pustiny, pustého osamělého místa; někdy byl výraz
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poušť užíván jako synonymum pro poustevnu. Poustevna byla někdy jmenována celou (z latinského
cella – komůrka, sklep, uzavřený prostor). Problém
činí výraz „poustka“, který může označovat poustevnu, ale třeba i místo zaniklé, zpustlé vesnice.
Výraz poustevník (z latiny eremita, z řečtiny anachoret, německy der Einsiedler, der Eremit, der Klausner)
byl v 19. století vysvětlován takto: „Poustevník, kdo
vzdáliv se společnosti lidské, o samotě (na poušti)
bydlí zvláště z účelů náboženských“. Encyklopedie
z doby nesvobody „pro jistotu“ raději heslo poustevník vůbec nemá. Moderní elektronická encyklopedie říká, že poustevník „je mnich žijící na odlehlém
opuštěném místě. Obvykle žili ve skupinách, kde
společně pouze slavili eucharistii a modlili se. Jejich
cílem bylo maximální sjednocení s Bohem.“ Jiná
definice, kterou je možné najít na internetu, zní:
„Poustevníci (eremité, bydlící sami) se zcela vzdalují
ze sociálního okolí, aby mohli v samotě cely, pouště
nebo bez stálého domova usilovat o dokonalost“.
Podíváme-li se však blíže na problematiku poustevnictví, zjistíme, že tomu tak zcela nebylo.
Poustevníci Plzeňského kraje
Co se týče Plzeňského kraje, je specializovaných
historických prací o poustevnících jako šafránu;
lépe řečeno existuje jen jeden článek z pera ředitele klatovského muzea dr. Karla Hostaše z roku
1925, nazvaný O poustevnách a poustevnících na
Šumavě a v Pošumaví, který vyšel v Časopisu Společnosti přátel starožitností XXXIII. Z poslední doby
je třeba připomenout práci historika Eduarda Maura
Řezenská cesta a zemské stezky na Domažlicku,
která vyšla roku 2001 v Západočeském historickém
sborníku 7. Práce se nespecializuje na poustevníky,
ale v souvislosti se zemskými stezkami přecházejícími Šumavu a Český les se jich významně dotýká.
Několika pousteven v jižní části kraje se dotkla práce
Jiřího Frölicha Poustevníci a poustevny na jihu Čech
se zajímavým pohledem archeologa na zkoumanou
problematiku. Jižní část kraje v minulosti uchvátila
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historika Zdeňka Kalistu, který ve svém díle Česká barokní pouť popisuje odkaz sv. Vintíře v kraji. Obdobně
je zaměřen i katalog k výstavě Sv. Vintíř, sv. Prokop
a poustevnictví v Čechách z roku 1995 s fundovanými
články Jana Royta k dané problematice.
Při hledání informací o poustevnících, poustevnách
a pouštích pro předkládanou knížku bylo nutné
hledat roztroušené zmínky v regionální historické a vlastivědné literatuře, v matrikách a ojediněle
také v dalších archivních pramenech. Nápadný je
malý výskyt zjištěných poustevníků a pousteven
na severu a severozápadě Plzeňského kraje, v bývalých Sudetech. Je to způsobeno pravděpodobně
menší produkcí vlastivědných prací na přelomu
19. a 20. století v období tzv. 1. republiky.
Ve vlastivědné literatuře se především v poslední
době objevilo množství pověstí o poustevnících,
aniž by autoři uváděli zdroje (i když se to netýká
všech). Proto se často zdají být velmi nevěrohodné,
ale „na každém šprochu může být pravdy trochu“.
Studium matrik přineslo konkrétní zprávy o poustevnících. Je však třeba připomenout, že záleželo
na autorovi matričního zápisu (farář, kaplan, kantor)
zda uvedl u jmen rodičů, kmotrů, snoubenců svědků či zemřelých jejich povolání či postavení. Někdy

tyto indicie uváděné byly, jindy nikoli. Proto není
možné považovat výsledky průzkumu matrik za
odraz absolutní skutečnosti. Také jich ještě hodně
na průzkum v tomto směru čeká.
Ostatní písemné materiály byly studovány jen příležitostně a právě tady je možné očekávat do budoucna další zpřesnění poznatků o poustevnících
a poustevnách. Je to však práce nikdy nekončící,
neboť písemného materiálu je zachováno v našich
archivech takové množství, že by ani armáda badatelů nestihla za celý svůj život přečíst a přeložit ze
staré češtiny, němčiny a latiny do dnešního jazyka.
Zcela jistě autoři nenašli všechny zmínky o pojednávaných osobách a objektech; není to ostatně
při obrovském množství archivního materiálu ani
možné. Proto se podařilo shromáždit o některých
lokalitách více a o některých méně informací. V budoucnu budou zcela určitě nalezeny další doklady
o tak zajímavém fenoménu, jakým je poustevnictví
v Plzeňském kraji, které doplní a obohatí dosud
získané poznatky o 105 lokalitách a možná jejich
počet ještě rozšíří.
(pokračování „Specifika poustevníků v Plzeňském
kraji“ příště)

SDH BRDO – HRÁDEK ZVE VŠECHNY PŘÍZNIVCE DOBRÉ MUZIKY NA

MASOPUSTNÍ ZÁBAVU
K TANCI A POSLEHU HRAJE

sobota 22. 2. 2020 od 20 hodin

KD HRÁDEK

OD 13 HODIN PRŮVOD MASEK OBCÍ
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PROGRAM PESTRÁ KRAJINA MÁ SVÉHO VÍTĚZE I Z MANĚTÍNSKA
FARMA U HRUŠKŮ ZÍSKALA ZLATOU MEDAILI
Jaroslav Hruška
Co je program Pestrá krajina? Remízky, aleje, drobné
vodní nádrže a další opatření v krajině jsou jednou
z dlouhodobých priorit Asociace soukromého zemědělství, ačkoliv jejich zavádění je často kvůli různým
byrokratickým požadavkům a podmínkám velmi
nesnadné a mnohdy nepřináší prvoplánový ekonomický přínos. Právě proto je ale potřeba dobrovolnou
realizaci těchto opatření propagovat jako velmi přínosný krok, který pomáhá obnovit původní přirozené
prvky ve venkovské krajině. ASZ ČR proto schválila
pro členy Asociace nový program s názvem Pestrá
krajina, zaměřený na toto téma s cílem propagovat již
zrealizovaná opatření a motivovat další sedláky, aby se
o něco podobného pokusili také na svých pozemcích.
Do přípravy programu zapojili kromě členů ASZ ČR
také mnoho externích odborníků na problematiku
životního prostředí, krajinotvorby, zadržování vody
v krajině, ochranu půdy apod.
Na nejcennější kov ve druhém ročníku Pestré krajiny
dosáhly celkem tři farmy. Jedna z nich je Farma u Hrušků ve Stvolnech.
Proč se nám podařilo zaujmout hodnotitelskou komisi? Po rozsáhlé, deset let trvající, rekonstrukci naší
usedlosti jsme jí vrátili její historickou podobu a dnes
slouží jako sídlo ekofarmy a jako domov naší rodiny.
Roku 2008 jsme koupili protější dům bývalé prodejny
Jednoty, který jsme s citem pro venkovský prostor zcela
přestavěli a provozujeme v něm dnes již vyhlášenou
moštárnu. Vyráběné mošty jsou většinou z ovoce regionálního původu bez chemického ošetřování a bez
chemických přísad, šetrně pasterizované. Od stejného
data provozujeme také farmu.
Trochu netradiční vznik hospodaření naší rodiny bez
selské historie ovlivnil náš koníček – ornitologie. Díky
ní jsme začali přemýšlet o problému úbytku starých
ovocných stromů, jejichž dutiny mohou sloužit jako
hnízdiště pro některé druhy ptáků a hmyzu. Napadlo
nás netradiční řešení: nabídnout vlastníkům starých
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ovocných stromů a sadů i veřejnosti výkup tohoto
ovoce a motivovat je tím k zachování těchto stromů.
Zprovozněním moštárny jsme si splnili sen, který jsme
na počátku realizovali bez jediného hektaru půdy a bez
vlastních ovocných stromů. Vznikla tak regionální potravina pod obchodním názvem „Stvolenský mošt“,
která je charakterizována jako za studena lisovaná 100%
ovocná šťáva.
Současně se vznikem moštárny jsme začali nakupovat
pro účel šetrného hospodaření zemědělskou půdu
a dnes již hospodaříme na 70 hektarech vlastní půdy
a na 10 hektarech půdy pronajaté. Téměř polovinu
tvoří orná půda a polovinu trvalé travní porosty, na
zhruba 2 hektarech jsou sady a 1,6 hektaru tvoří uměle
vytvořený mokřad a tři tůně. Na zemědělské půdě
hospodaříme od roku 2014 v systému ekologického
zemědělství – na orné pěstujeme obilniny a důraz je
kladen také na zařazení jetele do osevního postupu.
Část orné půdy je třetím rokem zatravněna. Naše pozemky jsou mezi okolními lány snadno rozeznatelné,
většina půdních bloků má velikost od dvou do pěti
hektarů, je lemována výsadbami dřevin a vrací se na ně
život v podobě původní fauny. Souběžně se věnujeme
chovu ovcí, masného skotu plemene salers a drobných
hospodářských zvířat. Při pozemkových úpravách jsme
v katastru obce Stvolny prosazovali obnovu původních
prašných polních cest a vznik biokoridorů. Ve spolupráci s městem Manětín jsme mohli vysadit podél cest
2,5 km alejí s prostřídáním dlouhověkých a krátkověkých úživných dřevin. Vznikly tak cesty s názvy podle
převažujících stromů jako Dubovka, Lipovka a Klenovka. Cesty a stromořadí včetně názvů byly zapsány i do
katastru nemovitostí. Na hranicích vlastních pozemků
jsme vysadili pro potomky dvě stromořadí. Vznik celkem šesti hektarů biokoridorů se neobešel bez několika
diskuzí o jejich významu v krajině.
V roce 2015 jsme na svých pozemcích vybudovali
1,5 hektarový mokřad a tři kaskádově propojené tůně.
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Voda v místní krajině láká i vzácné živočichy, například
kuňku obecnou nebo bobra evropského. Na mokřadu
odpočívají při tahu bahňáci, hnízdí tu jeřáb popelavý
a během návštěvy můžete spatřit nad hlavou kroužit
orla mořského. V obhospodařovaných sadech jsou
umístěny budky pro hnízdění krutihlava obecného
a zřizovány kamenné zídky pro hmyz a plazy. Jak se
farma rozrůstala, vznikla potřeba vybudovat seník
a nové stáje. Oba objekty jsme postavili s citem pro
okolní krajinu a venkovský ráz, sedlová střecha a dřevěné opláštění novým budovám sluší a po umístění
budek ve štítu budov si je oblíbily i poštolky, sova
pálená a neodmyslitelní vrabci obecní. Na kroužkování
mladých poštolek zveme s radostí veřejnost a chceme
tím tak přispět k osvětě mezi občany.
Zamysleme se nad naším hospodařením v krajině.
Chceme tímto poděkovat městu Manětín za dlouholetou spolupráci při vytváření nových cest a alejí na
jejich pozemcích. V dnešní době, kdy naši společnost
trápí stále více problémy se suchem, chceme naším
způsobem zemědělského hospodaření ukázat i jiný
přístup, než na který jsme v našem okolí od malička
zvyklí. Je na čase se zamyslet nad důsledky lidského
hospodaření v naší krajině. Toto téma si každý z nás
připomeňme při pohledu na obrovské lány všude
okolo nás. V posledních desetiletích v nich zmizelo několik živočišných druhů, na které byly generace našich
předků zvyklí. Zmizely koroptve, ptáci žijící u mokřadů, ptáci hnízdící ve starých stromových alejích, které
byly bezohledně vykáceny, zničeny staré cesty a boží
muka, která měla svoji dlouholetou historii spojenou
s naším okolím. Tento dříve špatně rozjetý vlak se nyní
začíná projevovat i zásadním úbytkem vody v naší
krajině. Je na nás, zda tento pomyslný vlak začneme
brzdit a nebo zda se rozjede ještě větší rychlostí. Další
vývoj si dokáže představit asi každý z nás. Chceme
tímto apelovat na všechny vlastníky zemědělské půdy,
aby se začali zajímat o to, jakým způsobem na nich
jednotlivé subjekty zemědělsky hospodaří. Nejen
město, ale i občané mohou jednoznačně po zemědělcích požadovat, aby svůj přístup změnili.

Nově vysazená alej Klenovka je v krajině dobře patrná

Nově vysazená alej Lipovka

Zachovalý starý ovocný sad

Vybudovaný 1,5 ha mokřad V Rašelině
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Z KULTURY, OBCHODU, SPORTU A DALŠÍ INFORMACE
Víceúčelové hřiště Manětín. Objednávky na tel. čísle
728 678 889.
Kino Sokol Manětín. Informace o únorovém programu naleznete na stránkách kina www.manetin.cz/
mesto/kino

Farma u Hrušků a Agentura ochrany přírody a krajiny
České republiky vás zvou dne 28. 3. 2020 u příležitosti
Dne vody na terénní exkurzi „Za bobrem evropským“
na mokřadu V Rašelině ve Stvolnech. Bližší informace
budou upřesněny v pozvánce v březnovém vydání
zpravodaje. Těšíme se na vás.

Poděkování. Ráda bych touto cestou poděkovala
všem, kteří se spolu s námi přišli rozloučit s panem
ing. Stanislavem Pešíkem. Děkuji též za projevenou
soustrast a za květinové dary. Juliana Pešíková s rodinou.

TJ Sokol Manětín zve děti od 8 let do tanečního kroužku (aerobic, dance, streetdance, zumba). Kroužek bude
probíhat každý pátek od 14.30 do 15.30 v tělocvičně
kulturního domu. Pro další informace volejte na číslo
723 971 523 Heleně Štikové.

Poděkování. Rodina Hlousova děkuje vedení ZDV
Štichovice a JSDH města Manětín za včasný zásah při
požáru u objektu v České Doubravici.

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

Nádoby na jedlý olej a tuk jsou nově od ledna 2020
umístěny v Manětíně (u bytovek a u technických služeb), dále v Mezí a ve Stvolnech. Jedlý olej a tuk mohou
být ukládány do sběrných nádob pouze v uzavíratelných plastových lahvích.
Hospůdka U Černých, Zhořec zve 21. 2. 2020 od
18.00 hod. na povídání s mistrem světa v požárním
sportu Dominikem Soukupem.
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 28. 2., 14. 4. a 1. 6. 2020
– 13.00 hod., 9. 3. a 1. 4. 2020 – 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
Výkup kožek proběhne v Manětíně u městského
úřadu v sobotu 7. 3. 2020 od 14.00 hodin. Králičiny
10 Kč. Výkup zajišťuje firma Růžena Kubešová, tel.
415 749 562, 723 763 418.
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Střední lesnická škola Žlutice
školní polesí Chlumská hora
nabízí vyrobené palivové dřevo:
– jehličnaté 450 Kč / 1 prostorový metr
– jehličnaté 550 Kč/ 1 prostorový metr s dovozem
Ceny jsou uvedeny včetně DPH.
Kontakt: 723 175 333; 602 962 101
Provádíme zednické a štukatérské práce a obnovujeme staré, zničené a zašlé:
– rekonstrukce interiérů a zdobné prvky na stavbách
historických
– štukatérské práce, římsy, interiérové a fasádní zdobné
prvky
– sanace vlhkého zdiva, chemická injektáž do vrtaných
otvorů
– lze provádět po etapách dle potřeb a požadavků
investora
– likvidace plísní, mechů a jiných nečistot z konstrukcí
staveb
– čištění kamenných prvků staveb – ostění dveří, oken,
sokly

MANĚTÍNSKÝ ZPRAVODAJ
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– sanace a odvlhčení sklepů
– úpravy a sanace cihlového, kamenného zdiva i v havarijním stavu
– spárování pohledového zdiva – cihla, kámen nebo
smíšené
– opravy a sanace trhlin ve zdech a klenbách i v havarijním stavu
Milan Klobušický, Manětín 227, 331 62
Tel. 606 515 339, web: www.štukysan.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)
Telefon: 737 815 229
Email: Macek.ml-osz@email.cz
TEXTILE WASHING COMPANY, Kralovice, Žatecká 864,
přijme do svého týmu zaměstnanců průmyslové prádelny v Kralovicích:
Expedient/ka, pracovník do provozu (možno i brigádně). Požadujeme – chuť učit se nové věci, zodpovědnost, samostatnost, práci ve dvousměnném
provozu. Nabízíme – výdělek po zaškolení 20.000 Kč.
Řidič/ka vnitrostátní nákladní dopravy (možno
i brigádně). Požadujeme – řidičský průkaz sk. C, E
(E není podmínkou), profesní průkaz, platné psychotesty, kartu řidiče, zodpovědnost, flexibilitu, samostatnost. Nabízíme – výdělek po zaškolení 30.000 Kč
U obou pozic nabízíme – práci ve stabilní a prosperující společnosti, zaškolení plus podporu rozvoje,
5 dní volna navíc/příp. finanční plnění, základní mzdu
+ prémie + stravenky/stravné.

Kontakt: twckralovice@gmail.com. Tel. 777 785 335,
p. Stařík. Případně osobně na adrese firmy.
Muzeum a galerie severního Plzeňska v Mariánské
Týnici vydalo na přelomu roku 2019/2020 nové číslo
Vlastivědného sborníku, čtvrtletníku regionálních
dějin severního Plzeňska. V tomto čísle je uveden například text dopisu sochařky Marie Uchytilové. Obsahuje také vzpomínku na významné osobnosti našeho
regionu, jež nás v letošním roce opustily – regionálního
historika Petra Rožmberského a plaského hodináře
a spisovatele Roberta Drozdu. Cena za sborník zůstává stejná, tedy pouhých 10 Kč plus poštovné 19 Kč za
jedno číslo, dohromady symbolických 116 Kč na celý
rok. Jednotlivá čísla sborníku včetně starších výtisků
lze rovněž zakoupit v pokladně muzea. Více informací
na tel. 373 396 410.
Sběrný dvůr Nečtiny, kam mohou vozit odpady
i občané našeho města: obsluha sběrného dvora
604 794 428 (Jitka Stoklasová), 601 560 311 (Václav Pešta) e-mail: obec@nectiny.cz, 606 091 936 (Votýpka za
provozovatele sběrného dvora Marius Pedersen a.s.).
Provozní doba: pondělí: 8.00 hod.–12.00 hod.
		
středa:
(březen–listopad)
			
14.00 hod.–19.00 hod.
prosinec, leden, únor
12.00 hod.–17.00 hod.
		
sobota:
8.00 hod.–12.00 hod.
UPOZORNĚNÍ:
Sběrný dvůr Nečtiny upozorňuje, že odpad do sběrného dvora je možné bezplatně uložit pouze řádně
vytříděný a v omezeném množství – maximálně jeden
vozík (kára) za auto. V případě likvidace či vyklízení většího objemu odpadu je třeba jej likvidovat na vlastní
náklady.

Vydavatel Manětínského zpravodaje:
Město Manětín, Manětín 89, 331 62, IČ: 00258091. Periodický tisk územního samosprávného celku – měsíčník, místo vydávání Manětín.
Sazba a tisk: TCF print s.r.o., Plzeň. Foto v úvodu titulní strany Oto Tesař. Děkujeme autorům za všechny zaslané příspěvky a fotografie.
Za případné tiskové chyby se čtenářům omlouváme. Příspěvky a plakáty ve zpravodaji nejsou nijak stylisticky upravovány vydavatelem,
vydavatel si vyhrazuje v případě potřeby právo příspěvky krátit. Příspěvky do dalšího čísla nám, prosíme, zasílejte do 28. dne
tohoto měsíce na adresu zpravodaj@manetin.cz, pozdější příspěvky nebudou moci být uveřejněny.

2020

MANĚTÍNSKÝ ZPRAVODAJ

11

Sbor dobrovolných hasičů Manětín

sobota 15.února 2020 od 20 hodin KD Manětín
Hudba: OZVĚNY
Připravena bohatá tombola

Dětský maškarní bál
neděle 16.února 2020 od 13.30 hod.
Připraven program plný her pro děti
Vstupné dobrovolné

Srdečně Vás zveme na
MASOPUST V MANĚTÍNĚ,
který se bude konat v úterý 25. února 2020.

Sraz masek je v kulturním domě v 10.30 hodin.
Průvod zahájíme u budovy městského úřadu ve 12.00 hodin.
Poté se vydáme ulicemi města a po několika veselých zastávkách
zakončíme cestu v kulturním domě.
Přijďte do masopustního reje masek!
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