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Vážení spoluobčané,
zdravím Vás na začátku měsíce února a chci se s Vámi dnes podělit o následující:
Dotace
Program regenerace městských památkových zón MK ČR – pro letošní rok 2018 máme přidělenu částku
1.740.000,- Kč pro MPZ Manětín a 400.000,- Kč pro MPZ Rabštejn nad Střelou.
PZAD MK ČR – bylo odesláno vyúčtování za rok 2017. V průběhu února bychom měli znát částku
schválenou pro nás na letošní rok.
- Z programu „Podpora jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Plzeňského kraje v roce 2017“
- na velkou opravu cisternové automobilové stříkačky většího rozsahu máme schválenou dotaci
1.500.000,- Kč z prostředků Ministerstva vnitra, z Plzeňského kraje dostaneme 500.000,- Kč a spoluúčast
města bude 2.065.600,- Kč. Byla podepsána smlouva s Plzeňským krajem. Termín využití dotace byl
prodloužen do příštího roku. CAS Tatra byla předána v pondělí 23. 10. 2017 firmě k provedení prací.
Termín dokončení je v dubnu 2018.
Hasičské vozidlo Volkswagen Transporter bylo předáno k ekologické likvidaci v tomto měsíci.
Masopust v Manětíně
Srdečně zveme na Masopust v Manětíně, který se bude konat v úterý 13. února 2018.
Sraz masek v kulturním domě v 10.30 hod., zahájení u budovy městského úřadu ve 12.00 hodin.
Oprava bytových jader v bytových domech města
Podobně jako v minulém roce i letos probíhá rekonstrukce bytových jader celkem ve 4 bytech. Celkové
náklady odhadujeme na cca 800 tisíc Kč. Jsem rád, že se nám daří postupně rekonstruovat bytová jádra,
která jsou často ve velmi špatném stavu. Na příští rok již máme jednu žádost.
Rozpočet města Manětín – skutečný stav 2017
Příjmy: 43.327.092 Kč
Výdaje: 43.858.489 Kč
Zůstatek na účtech a v pokladně: 1.540.263,13 Kč
15. Ples Města Manětín
V pátek 2. února 2018 se konal již 15. tradiční ples města v kulturním domě v Manětíně. Děkuji
pracovníkům města, členům zastupitelstva města a spolků, kteří se podíleli na přípravě a organizaci plesu.
Děkujeme všem našim sponzorům a podporovatelům!
Tříkrálová sbírka 2018
Chci poděkovat za konání Tříkrálové sbírky na Manětínsku, zvláště všem králům a jejich doprovodu.
Samozřejmě velké poděkování patří všem, kdo přispěli.

Průtah městem III. etapa
Obdrželi jsme již všechna souhlasná vyjádření vlastníků. Byla podána žádost o územní řízení na stavební
úřad.
Čp. 92 – pokračování rekonstrukce 2018
I letos pokračují práce na vybudování veřejných WC. Proběhne kompletace sanitární techniky a elektřiny.
Byla osazena okna a dveře v přístavbě.
Rekonstrukce hasičské zbrojnice v Manětíně 2018
I letos bude pokračovat rekonstrukce hasičské zbrojnice.
Rekonstrukce prostor kadeřnictví
Probíhá rekonstrukce prostor kadeřnictví v čp. 96. Náklady cca 250 tisíc.
Východní škarpa – osazení technologie kašny
Na konci zimy proběhne instalace technologie kašny na východní škarpě.
Pozemky pro rodinné domy
Probíhá příprava projektové dokumentace k územnímu řízení. Návrh na rozdělení pozemků byl
odsouhlasen vlastníky. Nyní budou pokračovat projekční práce a budou probíhat jednání s dotčenými
orgány.
Rekonstrukce elektrického vedení v Brdě
Byli jsme informováni, že ČEZ připravuje rekonstrukci elektrického vedení v Brdě a veškeré vedení bude
uloženo do země. Připravujeme proto projekt nového vedení veřejného osvětlení. Práce by měly
proběhnout v letošním roce.
Kanalizace a ČOV Manětín
Bylo vydáno stavební povolení, které nabylo právní moci krátce před vánočními svátky.
Byla podána žádost o dotaci. V polovině letošního roku bychom měli znát výsledek.
Účast na výročních valných hromadách SDH na Manětínsku
Pokud nám to situace a nemoc dovolily, zúčastnili jsme se aspoň některých 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 ochotu ke spolupráci a zájem.
Manětínsko - nečtinský mikroregion
Mikroregion obdržel dotaci na kompostéry (300 kusů) a štěpkovač. Termín dodání závisí na obdržení
rozhodnutí o poskytnutí dotace, na které stále čekáme. Následně budou osloveni ti z Vás, kteří využili
anketního formuláře před cca 2 lety a projevili tak zájem o kompostér na svou zahradu. Bude k tomu ale
potřeba nějaká administrativa v podobě smlouvy o výpůjčce kompostéru. O tom budete včas informováni.
Kompostéry by měly být k dispozici nejpozději na konci zimy.
Projektová dokumentace – kotelna v čp. 256
Probíhají projekční práce na dokumentaci rekonstrukce kotelny v čp. 256.
Pozvánky:
13. 2. 2018 – Masopust v Manětíně. Sraz masek v 10.30 hodin v kulturním domě.
Mgr. Josef Gilbert Matuška, starosta města

Usnesení z 38. zasedání zastupitelstva města Manětín – 31. 1. 2018
EVA VAŇKOVÁ
Zastupitelstvo města bere na vědomí:
1/18 – zprávu o činnosti starosty od posledního zasedání zastupitelstva města, která je přílohou č. 1 tohoto
usnesení.
Zastupitelstvo města schvaluje:
2/18 – program 38. zasedání ZM.
3/18 – zapisovatelkou jednání paní Evu Vaňkovou.
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4/18 – ověřovateli zápisu pana Miloslava Brože a paní Věru Janouškovcovou.
5/18 – rozpočtové opatření č. 14, které je přílohou č. 2 tohoto usnesení.
6/18 – rozpočtové opatření č. 1, které je přílohou č. 3 tohoto usnesení.
7/18 – záměr prodeje pozemku parc. č. 1617/35 v k. ú. Stvolny.
8/18 – směnu pozemku parc. č. 402 o výměře 899 m2 v k. ú. Česká Doubravice ve vlastnictví města za cenu
stanovenou dohodou stran ve výši 2 000 Kč za pozemek parc. č. 743/3 o výměře 859 m2 v k. ú. Česká
Doubravice dle GP č. 118-1132/2017 ve vlastnictví manželů K. za cenu stanovenou dohodou stran ve výši
2 000 Kč.
9/18 - podání žádosti na opravu zbývající části hřbitovní zdi v Manětíně včetně uhrazení podílu žadatele.
10/18 - Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouvu o právu provést stavbu č. IV12-0012971/VB1 s ČEZ Distribuce a. s., IČ 24729035, která je přílohou tohoto usnesení č. 4, a pověřuje
starostu města jejím podpisem.
11/18 – Smlouvu s ČEZ Distribuce a. s., IČ 24729035, o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-120010833 Manětín, PS, p. č. 1439/15, KNN, která je přílohou tohoto usnesení č. 5, a pověřuje starostu
města jejím podpisem.
12/18 – Smlouvu o vybudování nové (úpravě stávající) infrastruktury Českou telekomunikační
infrastrukturou a.s., IČ: 04084063, která je přílohou tohoto usnesení č. 6, a pověřuje starostu města jejím
podpisem.
13/18 – ukončení smlouvy na pronájem areálu koupaliště v Manětíně s neziskovou organizací Brenda 5 –
promotion o. s., IČ 01526898, dohodou ke dni 1. 2. 2018.
Příští zasedání zastupitelstva města se bude konat ve středu 28. 2. 2018 ve Stvolnech.

Rozpočet města na rok 2018
MARIE KLEINOVÁ, JOSEF GILBERT MATUŠKA
I letos Vám chceme přiblížit rozpočet města Manětín na rok 2018. Sestavení a schválení rozpočtu je jedním
z nejdůležitějších úkolů zastupitelstva města. Podívejme se nyní na rozpočet Manětína pro rok 2018.
Největší část příjmů obce pochází z daní. Velikost těchto příjmů je přirozeně dána objemem vybraných
daní a zákony, které určují, jaká část daní půjde do rozpočtů jednotlivých obcí. Manětín (a samozřejmě i
ostatní města) získávají část financí vybraných v rámci daně z příjmu fyzických osob a právnických osob a
daně z přidané hodnoty. Dále pak získá celkový objem vybrané daně z nemovitostí. Tuto částku mohou již
města upravovat pomocí tzv. místních koeficientů, kterými se násobí daňová povinnost jednotlivých
poplatníků. V Manětíně platí od roku 2012 koeficient 2.
Daň z hazardních her a loterie 120 tis. Kč.
Celkové příjmy z daní ve schváleném rozpočtu jsou ve výši 21,82 mil. Kč.
Dalším zdrojem peněz jsou místní poplatky. Největším z nich jsou pak poplatky za odvoz a odstraňování
komunálního odpadu (jedná se o 870 tis. Kč). Za vytříděný odpad město získá zpět Kč 120 tis. (Eko-kom).
Dalším poplatkem je poplatek ze psů ve výši 45 tis. Kč. Ostatní poplatky (ze vstupného, z ubytovací kapacity
a za používání veřejného prostranství, za rekreační pobyt) činí dohromady 53 tis. Kč. Ze vstupného na
koncerty Klubu přátel hudby se plánují příjmy 40 tis. Kč. Správní poplatky jsou rozpočtovány ve výši 300
tis. Kč a pocházejí z jednotlivých správních úkonů, které náš úřad provádí jako pověřený úřad. Na činnost
pověřeného úřadu je státem také poskytnuta dotace ve výši 1,279 mil. Kč. Tato dotace na výkon státní
správy zatím v rozpočtu není, bude vložena prvním rozpočtovým opatřením do příjmů a i do výdajů.
Za příjmy obce jsou považovány i dotace na regionální knihovny (141 tis. Kč). Zatím v rozpočtu není,
protože dosud nebyla schválena. Bude vložena do rozpočtu po podpisu smlouvy o dotaci a to do příjmů
i do výdajů.
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Příjem z nájmu bytů je plánován ve výši 1,9 mil. Kč, náklady na bytové hospodářství (zahrnují především
opravy a údržbu bytů, elektřinu a vodu) jsou pak 1,6 mil. Kč. Nájmy z nebytových prostor dosahují výše
400 tis. Kč. V rozpočtu je na nebytové hospodářství vyčleněna výdajová položka ve výši 700 tis. Kč, která
zahrnuje i výdaje na kulturní domy ve vesnicích (elektřinu, uhlí, drobné opravy a případně i podíl města
na opravách prováděných v rámci příp. dotace). Příjmy z prodeje tepla v Manětíně jsou 1,6 mil. Kč, výdaje
na produkci tepla pak činí (1,6 mil. Kč).
Náklady na vodovod v Brdě se rovnají platbám za vodu v Brdě (40 tis. Kč).
Významnou položkou příjmů je lesní hospodářství, které obsahuje především příjmy z prodeje dřeva, a má
hodnotu 4,99 mil. Kč. Náklady na lesní hospodářství (především náklady na pěstební a těžební činnost a
mzdy) jsou 4,34 mil. Kč.
Příjmy z provozu kulturního domu v Manětíně mají plánovanou hodnotu 50 tis. Kč, výdaje na jeho provoz
800 tis. Kč (elektřina, voda, uhlí, mzda správce, opravy, oprava koupelny v bytě správce, akustická studie
a další náklady). 100 tis. jsou příjmy z plesu města (v rámci sboru pro občanské záležitosti). Z víceúčelového
hřiště město předpokládá příjmy 10 tis. Kč, náklady pak dosahují 20 tis. Kč. V informačním centru jsou
plánovány tržby za prodej, internet a tisk ve výši 60 tis. Kč, výdaje (mzdy a nákup zboží a materiálu) 170
tis. Kč.
Rozpočet školy bude v roce 2018 činit 800 tis. Kč, což je příspěvek zřizovatele, v případě mateřské školy
pak 350 tis. je příspěvek zřizovatele a v případě základní umělecké školy 30 tis. Kč. Provoz knihovny bude
stát 630 tis. Kč (vč. dotace, která zatím v rozpočtu není zahrnutá), na příspěvcích se plánuje vybrat 6 tis.
Kč. Do divadelní činnosti a pořádání dalšího ročníku Manětínského divadelního podzimu bude investováno
25 tis. Kč, na koncerty Kruhu přátel hudby 100 tis. Kč. Ve výdajích na kulturu je rovněž počítáno s částkou
Kč 100 tis. na uspořádání kulturních akcí (dětský den, manětínská pouť, koncerty).
V případě výdajů na kulturní památky (1,268 mil. Kč) se jedná o prostředky města na opravy těchto
památek, případně na podíl města k dotaci na opravy. Tato částka bude v průběhu roku upravena podle
výše poskytnutých dotací. Do údržby místních komunikací se plánuje 200 tis. Kč.
V případě autobusové dopravy pak bude město dotovat některé spoje částkou 38 tis. Kč. Výdaje na veřejné
osvětlení jsou 300 tis. Kč, výdaje na kanalizaci pak 300 tis. Kč. V rozpočtu je rovněž vyčleněno 30 tis. Kč na
členské příspěvky mikroregionům.
Výdaje na komunální služby jsou v rozpočtu ve výši 4,5 mil. Kč, tato částka ale zahrnuje mzdy, pohonné
hmoty a další provozní výdaje (např. materiál, opravy atd.). Na komunálních službách plánuje město utržit
900 tis. Kč (v této částce jsou zahrnuty i příjmy z pronájmu pozemků města).
Na činnost místní správy je vyčleněno 7,5 mil. Kč (vč. dotace na výkon státní správy). Tato položka zahrnuje
výdaje na mzdy úředníků (4,9 mil. Kč) včetně zákonných odvodů z mezd, pojištění majetku, telefony,
poštovné a bankovní poplatky (440 tis. Kč), elektřina, topení a voda 310 tis. Kč. Další výdaje 506 tis. Kč –
nákup drobného majetku, materiálu, programového vybavení, cestovné, úroky z úvěrů, pohonné hmoty;
170 tis. Kč příspěvky občanským sdružením, neziskovým organizacím; 1374 tis. Kč ostatní služby – servis
počítačových programů, kopírek, revize, stravné, školení, opravy a údržba, právní služby apod.; příprava
investičních akcí do dalších let – projekty 300 tis. Kč.
Odměny pro členy zastupitelstva (plat starosty, místostarosty, členů finančního a kontrolního výboru a
členů zastupitelstva města) činí 1,3 mil. Kč.
Příjmy z činnosti místní správy (kopírování a prodej knih Doba zkoušek a naděje, Město Manětín a jeho
části a další) představují 200 tis. Kč.
Výdaje v rámci sboru pro občanské záležitosti jsou 200 tis. Kč a kromě výdajů na ples města zahrnují
pohřebné, vítání občánků, setkání seniorů a dárkové balíčky pro jubilanty. Na činnost manětínského
Sokola půjde 130 tis. Kč. Na energie a údržbu koupaliště je připraveno 10 tis. Kč. 25 tis. Kč se pak plánuje
utratit na údržbu hřbitovů. Na opravy zdí, sekání trávy a veřejnou zeleň ve vesnicích a Manětíně je
vyčleněno 200 tis. Kč.
Doplatek na činnost pečovatelské služby činí 450 tis. Kč, dovážka obědů seniorům je podpořena částkou
10 tis. Kč. Do požární ochrany investujeme 3,2 mil. Kč (200 tis. výjezdová jednotka v Manětíně, 100 tis.
Únor 2018

Manětínský zpravodaj

4

sbory dobrovolných hasičů na vesnicích, 2,6 mil. na generální opravu tatry a 300 tis. jako podíl k dotaci na
rekonstrukci hasičské zbrojnice.
A konečně město plánuje zaplatit 400 tis. Kč v rámci daně z přidané hodnoty.
Celkové příjmy města budou dle rozpočtu 34 026 tis. Kč, výdaje 31 506 tis. Kč. Rozdíl příjmů a výdajů činí
– 2.520 tis. Kč. Tento rozdíl bude použit na splátky úvěrů v tomto roce.
V současné době město má dva úvěry a to 3,8 mil. na pořízení automobilů (Ford a Tatra vč. přívěsu z roku
2015 na dobu 5 let) a na investiční akce ve výši 15 milionů z roku 2016 na 10 let. Oba u České spořitelny,
a.s.. Celkem zbývá doplatit: 15.775.000,-- Kč (k 31.12.2017).

První žárovky na Manětínsku
VÁCLAV JIRSA
V roce 1969 vyprávěl manětínský rodák Václav Pok kronikáři o tom, jak to bylo se zaváděním elektřiny
v bývalém manětínském okrese.
Podle jeho vyprávění nebyla v okrese až do roku 1929 ani jediná obec s elektřinou. Výjimku tvořila
pouze kaznějovská továrna. V kraji už pracoval Západočeský elektrárenský svaz (ZES), který byl založen
v Plzni jako akciová společnost brzy po první světové válce. Členem, resp. podílníkem této společnosti
mohl být pouze stát, země, okresy, obce a případně družstva v obcích. Při založení ZES složil okresní výbor
v Manětíně příslušný členský podíl, částku 112.000 Kčs a obdržel za ni kmenové akcie. ZES podle
naléhavosti a nutnosti (průmyslové závody a podniky atd.), projektoval a prováděl výstavbu elektrické sítě
v kraji. Práce byla stále ještě omezena i poválečným nedostatkem drátového materiálu. Podmínky byly
takové, že příslušný okresní výbor financoval celý náklad na výstavbu hlavního přespolního vedení bez
přispění a pomoci státu a země – to dělalo asi 500.000 Kčs. Transformační stanici u obce a místní
rozvodnou síť pak financovala příslušná obec nebo v obci založené elektrárenské družstvo za přispění 40
% státní podpory.
Postup býval následující: Po dohodě ZES s okresem či obcí byl zpravidla vypracován jednoduchý projekt
a rozpočet dojednané stavby, zajištěn potřebný náklad (obvykle půjčkou), schválen a podepsán tzv.
„závěrečný list“ (smlouva), složena 1/3 nákladu a pak byla stavba provedena, kolaudována a vyúčtována.
Za celkový stavební náklad vydal ZES okresu, obci nebo družstvu cenné úpisy ve výši 1/3 kmenové akcie,
1/3 dílčí dluhové úpisy s úrokem 2,5 % a konečně 1/3 prioritní akcie.
Jak to tehdy bylo na Manětínsku? V roce 1927 po vydání zákona o zrušení okresů, nastala horečná
práce, aby se ještě za působnosti manětínského okresu elektrizace uskutečnila. Manětínský okres neměl
finanční prostředky, navíc byl i zadlužený. Jak V. Pok v roce 1969 vyprávěl, přišel na schůzi okresní správní
komise s návrhem, aby byl na zavedení elektrizace převeden fond na stavbu lokální dráhy Plzeň-Manětín
v částce asi 650.000 Kčs. O stavbě dráhy už bylo jasné, že se neuskuteční.
Návrh byl okresní správní komisí jednomyslně přijat a následně i zemským výborem schválen.
Ihned bylo zahájeno jednání okresu s ZES o stavbě hlavního vedení od Plzně do Manětína včetně
příslušných odboček do obcí podél vedení.
Proti takto navrženému záměru v okresní správní komisi však vystoupili němečtí zástupci a požadovali,
aby linka byla prodloužena do německých oblastí okresu, jinak že pro stavbu linky do Manětína hlasovat
nebudou.
Dramatickou situaci pomohl řešit Karel Michl z Vlkošova, člen okresní správní komise za německé obce.
Ten se s V. Pokem, asi v polovině roku 1928, účastnil jedné z úředních intervencí u zemského úřadu. Spolu
se údajně dohodli, že do schůze okresní správní komise vypracují návrh na výstavbu vedení z Plzně přes
Manětín až do Vlkošova. Pro tento návrh určitě budou hlasovat i zástupci německých obcí. V. Pok o tomto
jednání informoval předsedu správní komise Blažeje Plice, který souhlasil a pověřil ho, aby dojednaný
návrh vypracoval a svolal okresní správní komisi. Tam pak už byl návrh jednomyslně přijat,
Elektrárenskému svazu byla zadána výstavba hlavního vedení Plzeň-Manětín-Vlkošov s primárními
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linkami, schválena smlouva a celý vklad elektrizačního fondu cca 250.000 Kč uložený u okresní
hospodářské Záložny v Manětíně, byl vyplacen jako záloha ZES v Plzni.
Stavba byla zahájena v roce 1929 nákladem asi 5 a půl milionu Kčs. Chybějící nedoplatek (asi 250.000
Kčs) byl dodatečně zaplacen ze společné pokladny okresu v Kralovicích, kde V. Pok později pracoval jako
referent pro stavby elektrizace.
Elektrifikace Manětínska byla jedna z posledních prací okresní správní komise manětínského soudního
okresu. Okresní zastupitelstvo Manětín bylo zrušeno 1. prosince 1929 a jeho agenda byla předána
okresnímu úřadu v Kralovicích.
O vzniku a vnitřní správě manětínského soudního okresu si povíme příště.

Vícemistrovská sezóna manětínských lukostřelců
ZA LUKOS ONDŘEJ HAIDLMAIER

Manětínští lukostřelci děkují všem
sponzorům,
podporovatelům
a
fanouškům, kteří nám letos drželi palce a
pomáhali s rozvojem klubu a pořádáním
akcí. Největší výzvou bylo uspořádání
Svatováclavského turnaje v Klenotech,
který byl finálovou soutěží Lukostřelecké
ligy Asociace tradiční lukostřelby.

Svatováclavský turnaj 30.9.2017 disciplína 3D stezka

Radost nám udělala pochvala za organizaci turnaje nejen od
účastníků, ale také od předsedy Rady ATL. Poděkování patří
především Martinovi Šteklovi, který organizaci turnaje
věnoval nejvíce energie. Pozitivní ohlasy nás potěšily o to
víc, že jsme kvalitní konkurenci, která se na soutěž dostavila,
příliš medailí odvézt nedovolili. LUKOSové na domácím
turnaji vystříleli 2 zlaté, 1 stříbrnou a 2 bronzové medaile.
Gratulace však patří především těm, kteří měli dobré
výsledky celou sezónu a úspěšně reprezentovali
Jonáš Haala při vyhlašování celkových
Manětínsko. Nejlépe dobrou formu zúročil Jonáš Haala,
výsledeků Lukostřelecké ligy ATL
který na 6 soutěžích stihl vystřílet čtyři zlaté, jednu stříbrnou
a jednu bronzovou medaili. Bohužel se Jonáš nemohl zúčastnit všech 11 soutěží. I tak jeho skvělé výsledky
stačily na celkový titul vícemistra Lukostřelecké ligy v kategorii do 12 let. Stejně úspěšně si Jonáš vedl i
v druhé nejvyšší soutěži, kterou je Jihočeský pohár. Situace zde byla o to napínavější, že se o prvním místě
rozhodlo až v posledním závodě a Jonášovi první příčka Jihočeského poháru unikla o pouhé 4 body
s celkovým skóre 526 ku 522.
Jonášovi byl parťákem na cestách do jižních Čech Ondra Kopp, který se taktéž pravidelně umísťoval na
stupních vítězů. Nakonec z toho bylo krásné celkové třetí místo v dorostu.
Únor 2018
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Mezi dospělými si v celkovém pořadí
nejlépe vedl Alois Novotný, který
v nejnáročnější kategorii Lovecký luk
skončil na celkovém 8. místě, což je
zatím
nejlepší
výsledek
mezi
dospělými LUKOSy.

Ondřej Kopp při vyhlašování celkových výsledků
Jihočeského poháru při ATL

Na výroční schůzi KOSa Manětínského
a LUKOSu 19. 1. 2018 k dosavadním
úspěchům spolku pogratuloval také
pan starosta Mgr. Josef Gilbert
Matuška a poděkoval členům za jejich
aktivitu a reprezentaci Manětínska.
LUKOSové
naopak
poděkovali
za podporu Města Manětín, bez které
by lukostřelecký klub nevznikl a
nemohl se dále rozvíjet. Pro letošní rok
plánujeme především další úpravy
venkovní střelnice a druhý ročník
Svatováclavského turnaje.
Start nové sezóny se blíží. Držte nám
prosím palce, ať je stejně úspěšná
jako byla ta loňská. Pokud budete
mít zájem se k nám připojit, budeme
rádi, když přijdete na některý
z tréninků, které probíhají v zimním
období každé pondělí od 18-20 hod.
a v neděli od 10-12 hod. v KD
Manětín.

Výroční schůze KOSa Manětínského a LUKOSu

Část trofejí a medailí z loňské sezóny

Děkujeme sponzorům a podporovatelům:
Plzeňský kraj, Město Manětín, L.L. Trade s.r.o., Restaurace Éčko Plzeň, Nečtinská zemědělská, Nadace
ČEZ, JVK Lité, SDH Manětín, ZDV Manětín, ALBI DENT Jaroslav Kolesa, Manětínské uzeniny Jirgl,
DIADEMA Internet, Stavebniny Roman Šípek, Zámecký pivovar Chyše, Pizzerie Na náměstí, Restaurace
Na radnici Nečtiny, Lékárna na Vyšehradě, MS Výrovice z.s., YATE, 3dtargets.
Únor 2018
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Výsledky Tříkrálové sbírky 2018 na Manětínsku
JOSEF GILBERT MATUŠKA, MARTIN SEDLOŇ, OMI
Manětín
18 648 Kč
Brdo
6 450 Kč
Česká Doubravice
1 090 Kč
Hrádek
1 324 Kč
Rabštejn nad Střelou
3 712 Kč
Hvozd
7 407 Kč
Zhořec
2 503 Kč
Celkem vybráno a odesláno

Stvolny
Újezd
Vladměřice
Vysočany, Kotaneč
Štichovice
Hodoviz
Mezí, Luková

5 755 Kč
2 190 Kč
1 975 Kč
820 Kč
19 644 Kč
1 990 Kč
1 810 Kč
75 318 Kč

Všem dárcům děkujeme!

Evidence obyvatel
HANA BURDOVÁ
K 31. 12. 2016 měl Manětín 1 116 obyvatel. V roce 2017 se v Manětíně a obcích:
 narodilo
12 obyvatel
 přistěhovalo 23 obyvatel
 zemřelo
13 obyvatel
 odstěhovalo 35 obyvatel
K 31. 12. 2017 měl Manětín 1 103 obyvatel, z toho 559 mužů a 544 žen.
Počet trvale bydlících osob v jednotlivých částech města k 31. 12. 2017:
Brdo 27, Česká Doubravice 13, Hrádek 23, Kotaneč 6, Lipí 10, Luková 6, Manětín 710, Mezí 48, Rabštejn
nad Střelou 17, Radějov 2, Stvolny 95, Újezd 37, Vladměřice 49, Vysočany 17, Zhořec 43.
Průměrný věk je 44,72 let, z toho muži 44,37 a ženy 45,09
Nejvyšší průměrný věk je v Kotanči – 65,74 let
Nejnižší průměrný věk je v Rabštejně nad Střelou – 35,60 let

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.
Únor 2018
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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.

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 únoru:
Věra Ptáková (80 let) z Manětína, Zdeňka Hejsková (70 let) ze Zhořce, Alžběta Tupá (75 let) z Manětína,
Jaroslava Názlerová (89 let) z Manětína, Josef Pašek (70 let) z Manětína, Vladislav Maršán (75 let) ze
Stvolen a Zdislava Krupová (70 let) z Manětína.

Program Kina Sokol
TOMISLAV ŠTIKA
Pokud jste si mysleli, že všechny záběry z přírody již z dokumentů znáte a
nic vás nemůže překvapit, okouzlit a nadchnout, přijďte se podívat na
oceňovaný rodinný film Den na zázračné planetě. Budete překvapeni,
okouzleni a nadšeni.
Pátek, 16. 2. 2018, 18.00 hod
EARTH: DEN NA ZÁZRAČNÉ PLANETĚ (dokument, V.Británie, Čína, 2017)
Režie: Peter Webber, Richard Dale, Lixin Fan
Komentář: Ivan Trojan
Snímek z produkce BBC Earth Films, tvůrců Zázračné planety (od r. 2006),
představuje divákům všech věkových kategorií nezapomenutelné hrdiny:
mládě zebry, snažící se překonat rozvodněnou řeku; pandu, která usměrňuje svého hravého potomka;
rodinu vorvaňů, s oblibou pospávající ve svislé poloze; lenochoda toužícího po lásce a mnoho dalších.
Během jediného dne putujeme spolu se sluncem od nejvyšších hor k těm nejvzdálenějším ostrovům, z
hlubin exotické džungle až do labyrintů velkoměst. V každém koutě Země nacházíme fascinující obyvatele,
k jejichž dobrodružstvím se díky revoluční technologii dostáváme blíže, než jsme si kdy dokázali představit.
(Aerofilms)
Vstupné na všechna představení je dobrovolné.
Průběžně aktualizovaný program naleznete na webových stránkách: www.manetin.cz/mesto/kino
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Z kultury, obchodu, sportu a další informace
Víceúčelové hřiště Manětín
Objednávky na tel. čísle 728 678 889.
Městská knihovna Manětín
oznamuje, že ve středu 7. 2. 2018, bude
z provozních důvodů zavřeno.
Sbor dobrovolných hasičů Mezí
pořádá v sobotu 17. 2. 2018 masopust, sraz
masek ve 13.00 hod, průvod obcí, večer posezení
s hudbou v kulturním domě.
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: 26. 2. 2018 Manětín-u pošty-13.00 hod.
Při prodeji slepiček - výkup králičích kožek - cena
dle poptávky. Informace: Po-Pá 9.00 – 16.00 hod.
tel. 601576270, 728605840
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 3. 3. 2018, od 14.00 hodin.
Králičiny 10 Kč. Výkup zajišťuje firma Růžena
Kubešová, tel. 415 749 562, mobil 723 763 418.
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.
Ples CPOS Město Touškov
V sobotu 3. 3. 2018 od 19.00 hod se bude konat
v Kulturním domě Kozolupy
ples Centra
pečovatelských a ošetřovatelských služeb Město
Touškov. Vstupné 150 Kč.
K tanci bude hrát kapela The Shower
Večerem Vás provede Petr Handl, Český rozhlas
Plzeň, vystoupí JISKRA 58
Rezervace přes naše webové stránky
www.pecovatelskasluzba.cz.
Více informací na facebooku CPOS Město
Touškov nebo na tel. čísle 774 483 740.
Únor 2018

Vstupenky je možné zakoupit na střediscích
Touškovsko, Vejprnicko, Nýřansko, Žihelsko,
Kralovicko, Manětínsko, Stodsko.
Všichni jste srdečně zváni!
Město Manětín nabízí k pronájmu:
byt v domě č. p. 150, 3 + 1 o celkové výměře cca
107 m2. Vytápění akumulační kamna.
byt v domě s pečovatelskou službou v Manětíně
č. p. 30. Obytná místnost s kuchyňským koutem,
sociálním zařízením, předsíní, o celk. podlahové
ploše cca 40 m2 v 1. poschodí, a sklepní kójí.
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 …

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

Tento příspěvek je možné po
potvrzení příjemcem uplatnit
jako dar v rámci daňového
přiznání či ročního zúčtovaní
daně u zaměstnanců.
Manětínský zpravodaj
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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
 v případě, že je žadatel zastupován třetí osobou,
vyžadujeme vždy úředně ověřenou plnou moc
 Plzeňská karta je z bezpečnostních důvodů
zasílána nenabitá a blokovaná. Odblokování
provede místo vydání nebo Infolinka na tel.: 378
037 485 po zodpovězení odpovědi na Kontrolní
otázku uvedenou v Žádosti.

Podrobné informace k Plzeňské kartě naleznete
na stránkách Plzeňských městských dopravních
podniků: http://www.plzenskakarta.cz/
Únor 2018

Sběrný dvůr Nečtiny
V Nečtinech je v provozu sběrný dvůr, kam
mohou vozit odpady i občané našeho města.
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 Vaněk za Odpady Bohemia
s.r.o.) petr.vanek@mariuspedersen.cz
Provozní doba:
Pondělí :
Středa:
Sobota:

Manětínský zpravodaj
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SDH BRDO - HRÁDEK
zve na taneční zábavu aneb

ROCKOVÝ MASOPUST
se skupinou

KNAIPEN ROLL
SOBOTA 10.2.2018

KD HRÁDEK u Manětína
Start 20.00 hod

Tradiční průvod masek po vesnicích od 13,00 hod.
Sraz ve 12,00 hod v Hrádku.

Redakce:
Toto číslo zpravodaje pro Vás připravili Jiří Pešík, Hana Burdová. Do čísla přispěli: Josef Gilbert Matuška, Eva
Vaňková, Marie Kleinová, Václav Jirsa, Ondřej Haidlmaier, Martin Sedloň a Tomislav Štika, všem děkujeme.
Za případné tiskové chyby se čtenářům omlouváme.
Příspěvky do březnového čísla nám prosíme zasílejte do 26. února 2018 na adresu zpravodaj@manetin.cz.
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