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Vážení spoluobčané,
na začátku nového roku Vám i Vašim blízkým přeji hodně zdraví, štěstí a spokojenosti!
Dovolte mi, abych se v tomto zpravodaji podíval na uplynulý rok a napsal o tom, co se podařilo. Vím, že
nás ještě další práce čeká. Rád bych ale poděkoval Vám všem, kteří jste jakýmkoli způsobem přispěli
k tomu, co se nám podařilo zorganizovat, opravit či vybudovat. Velice si toho vážím. Dovolte mi, abych
připomněl několik akcí a událostí minulého roku:
Zasedání zastupitelstva města
Zastupitelstvo města se schází pravidelně a jeho zasedání se nekonají pouze v Manětíně, ale také v dalších
městských částech. V lednu se konalo zasedání v České Doubravici, v únoru ve Stvolnech, v dubnu ve
Zhořci, v srpnu ve Vladměřicích, v září v Újezdě a v listopadu v Hrádku. V ostatních měsících se konala
zasedání zastupitelstva města v kulturním domě v Manětíně.
Svatby v Manětíně v roce 2017
V roce 2017 se konalo v Manětíně celkem 63 svatebních obřadů (2 církevní), z toho 34 na zámku
v Manětíně, 14 na zámku v Rabštejně nad Střelou, 9 v obřadní síni městského úřadu, 1 ve Vladměřicích, 1
v Kotanči a v obvodu obce Bezvěrov se konaly 3 obřady, v obvodu obce Štichovice 1 obřad. Pro toto
volební období mají pověření nosit státní znak a oddávat mimo starosty, místostarosty, Věra
Janouškovcová, Vladislav Maršán, Ondřej Fábera a Jiří Pešík.
Co se povedlo v loňském roce:
Manětín
Nájemní byty města
V loňském roce jsme provedli kompletní rekonstrukci dalších čtyř bytových jader 902.771,- Kč. Byla
provedena výměna oken v nástavbách všech tří bytových domů. Byla provedena rekonstrukce - oprava
stropů v bytě v domě čp. 118.
Kulturní dům Manětín
Byl proveden nový nátěr podlahy v tělocvičně za cenu 41.672,- Kč.
Byla zakoupena pračka a sušička pro potřeby města – praní ubrusů a dalšího prádla dle potřeby.
Mateřská škola Manětín:
Proběhla nová výmalba některých prostor mateřské školy a bylo pořízeno multifunkční zařízení pro
modernizaci výuky. Byly vyrobeny a dodány nové skříně pro ukládání věcí ve třídě. V únoru přestalo

fungovat tepelné čerpadlo, které vytápí budovu mateřské školy. V rámci reklamace bylo vyměněno za
nové asi po týdnu v pátek 10. února 2017.
Nový pásový bagr
Byl zakoupen nový pásový bagr Wacker Neuson za 1.348.303,- Kč včetně DPH. Stroj byl dodán 18. 5. 2017.
Nová vrata v čp. 88
Byla vyrobena a instalována nová vrata v průjezdu čp. 88 směrem do dvora. Práce kompletně provedli
pracovníci města.
Rekonstrukce domu čp. 92
Byla postavena nová přístavba, kde budou veřejné záchody. Budova přístavby je téměř dokončena, chybí
pouze instalace sanity. Dále byly provedeny některé související stavební práce na historické budově –
dozdění kleneb, vyklizení budovy. Byla provedena repase oken směrem do náměstí. Byly vyrobeny nové
vnitřní dveře, dvoje vrata a okna směrem do dvora. Bylo instalováno nové topení v přístavbě a také
v předních místnostech historické budovy. Byly provedeny některé práce na fasádě. Fasádu jsme museli
odložit z důvodu nutné opravy střechy, kterou bude nutné provést a tím hrozilo riziko poškození nové
fasády. Pevně věřím, že nové veřejné WC bude moci sloužit od jarních měsíců. Celkové náklady v letošním
roce byly: 2.377.760,- Kč, dotace z Plzeňského kraje činila 306.000,- Kč.
Rekonstrukce domu čp. 85 – budova ZUŠ
V loňském roce proběhla kompletní rekonstrukce budovy ZUŠ v Manětíně. Byla provedena nová
elektroinstalace včetně nových světel, nové rozvody vody a odpadních vod, opravena střecha přístavby,
instalováno nové topení a elektrokotel, byla vyměněna vnitřní okna a vchodové dveře a kompletně
opraveny vnitřní i vnější omítky včetně fasády. Celkové náklady 1.669.705,- Kč.
Nové výjezdové stanoviště záchranky v Manětíně a stavební úpravy hasičské zbrojnice
Proběhla výstavba nového výjezdního stanoviště Zdravotnické záchranné služby Plzeňského kraje
v Manětíně jako řadový dům ke stávající budově hasičské zbrojnice. Město darovalo Plzeňskému kraji
pozemek a kraj celou novostavbu financoval (cca 4 mil. Kč). V návaznosti na tento projekt proběhly
stavební úpravy hasičské zbrojnice – nový krov, střecha, zateplení fasády, nová vrata a všechny související
práce. Tyto práce financovalo město ze svého rozpočtu a z dotace z Programu stabilizace a obnovy
venkova Plzeňského kraje ve výši 500.000,- Kč. Celkové náklady byly cca 1.400.000,- Kč. Další etapa
rekonstrukce hasičské zbrojnice bude pokračovat v letošním roce.
Obnova východní škarpy
Byla dokončena obnova východní škarpy – celkové náklady v roce 2017 činily 957.842,- Kč za stavební
práce a 841.800,- Kč na restaurátorské práce (z toho dotace Ministerstva kultury 1.700.000,- Kč). Ostatní
náklady 99.642,- Kč byly náklady z rozpočtu města. Tímto byla rekonstrukce východní škarpy po dvou
letech práce dokončena včetně restaurování kamenné kašny, všech soch a váz.
Celkové náklady na obnovu východní škarpy byly: 2.759.073,- Kč, z toho dotace byla 2.645.801,- Kč a podíl
města byl 113.272,- Kč.
V prosinci byla dokončena také úprava chodníku a vznikla 4 nová místa na parkování.
Děkuji Vám všem, zvláště všem z Pizzerie na náměstí v Manětíně za trpělivost s průběhem prací.
Nákup zrepasované multikáry
Město zakoupilo zrepasovanou multikáru – 4x4 – nosič výměnných nástaveb a odprodalo starou
multikáru, která byla již ve velmi špatném technickém stavu. Celková cena 385.000,- Kč.
Program regenerace městských památkových zón MK ČR
Pro Městskou památkovou zónu Manětín byla přidělena celkem částka 1.575.000,- Kč. Byla provedena
oprava vnitřních omítek včetně stropů v interiéru kostela sv. Jana Křtitele v Manětíně – 1. etapa. Dotace
byla použita v plné výši. Celkové náklady na akce byly 1.575.077,- Kč. Pro Městskou památkovou zónu
Rabštejn nad Střelou byla přidělena celkem částka 470.000,- Kč. Byla provedena 2. etapa restaurování
varhan v kostele Sedmibolestné Panny Marie v Rabštejně nad Střelou. Dotace byla použita v plné výši.
Celkové náklady na akce byly 473.800,- Kč.
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Kanalizace a ČOV v Manětíně
Bylo vydáno stavební povolení na tuto stavbu. V současné době připravujeme žádost o dotaci. Celkové
plánované náklady na tuto akci jsou cca 110 milionů korun.
Brdo – děkuji místním občanům za péči o vzhled a majetek obce.
Hrádek – děkuji místním občanům za péči o vzhled a majetek obce.
Újezd – děkuji místním občanům za péči o vzhled a majetek obce.
Mezí – byly provedeny práce na budově hasičské zbrojnice. Byla prováděna údržba zelených ploch návsi
převážně pracovníky města.
Stvolny - byla prováděna údržba zelených ploch návsi převážně pracovníky města.
Silnice Manětín – Stvolny - Močidlec
Byla podepsána smlouva o dílo na kompletní rekonstrukci této silnice. Práce by měly být zahájeny a
proběhnout v příštím roce.
Zhořec – byla prováděna údržba zelených ploch návsi převážně pracovníky města.
Kotaneč – byly prováděny pravidelné lokální opravy cesty. Opravu kaple jsme konečně zahájili. Byly
provedeny práce v interiéru a zbývá dokončit fasádu. Je to úkol do letošního roku. Byla prováděna údržba
zelených ploch návsi převážně pracovníky města.
Lipí – děkuji místním občanům za udržování obce.
Vysočany – byla prováděna údržba zelených ploch návsi převážně pracovníky města.
Vladměřice – členy SDH byla provedena běžná údržba a oprava místních veřejných komunikací. Děkuji za
tuto práci! Byla podepsána smlouva o dílo na opravu komunikací v obci. Práce by měly proběhnout
v tomto roce. Byly dodány a instalovány nové dveře do kulturního domu.
Česká Doubravice – Nová hasičská zbrojnice konečně dostala nový kabát a bylo upraveno okolí. Také byla
připojena na elektřinu. Zbrojnice byla slavnostně požehnána a předána k užívání SDH Česká Doubravice
při malé místní slavnosti v sobotu dne 26. srpna 2017 za hojné účasti místních, rodáků a dalších hostů.
Dále byly provedeny opravy místních komunikací. To se stalo v návaznosti na akci Průtah obcí Štichovice,
pro kterou vedla přes Českou Doubravici jedna z objízdných tras. Město vložilo do opravy místních
komunikací 855.592,- Kč včetně DPH.
Rabštejn nad Střelou – zajistili jsme péči o zeleň na veřejných prostranstvích v majetku města. Také
pokračovalo vyřezání dřevin podél silnice. Byla pořízena projektová dokumentace na opravu ohradní zdi
hřbitova. Cena za dokumentaci byla 77.200,- Kč.
Byl pořízen pasport městského opevnění, zídek a opěrných zdí v Rabštejně nad Střelou. Dokumentace
mapuje zejména zbytky opevnění a hradních areálů v hranicích Městské památkové zóny Rabštejn nad
Střelou a dále zahrnuje také významné ohradní a tarasní zdi v intravilánu městečka. Pasport neobsahuje
opěrné zdi a zbytky středověkého hradu v rámci zámeckého areálu. Do pasportu rovněž nebyly zahrnuty
mohutné opěrné zdi při řece Střele nad mostem a menší zídky související s oplocením pozemků, či se
samostatnými stavbami (např. zídky u pomníku obětí světové války). Cena pasportu je 95.227,- Kč včetně
DPH. Proběhla rekonstrukce historického mostu – stavba kompletně v režii Správy a údržby silnic
Plzeňského kraje.
Radějov – elektrifikace městské části. Probíhají projekční práce. Termín odevzdání projektové
dokumentace je smluvně stanoven na duben tohoto roku.
Luková – byla prováděna údržba zelených ploch návsi převážně pracovníky města.
Manětínsko - nečtinský mikroregion
V minulém roce mikroregion obdržel dotaci na pořízení techniky na opravu komunikací – řezačka spár a
tandemový válec. Stroje byly dodány 28. července 2017 a budou sloužit při opravách místních komunikací
na území mikroregionu.
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Dotace na kompostéry. Kompostéry budou dodány v tomto roce. Dotace by měla být proplacena
bezprostředně po dodávce a zaslání podkladů pro platbu.
Pro připomenutí alespoň některé konané akce:
Leden 2017 – Tříkrálová sbírka 2017
7. ledna 2017 – Česká mše vánoční J. J. Ryby v Manětíně pod vedením Miloše Boka
21. ledna 2017 – sedmá pravá manětínská zabijačka v areálu za kulturním domem
27. ledna 2017 – 14. ples města Manětín v kulturním domě
1. února 2017 – zasedání krajské sekce Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska v Manětíně
28. února 2017 – tradiční masopust v Manětíně
6. dubna 2017 – Valná hromada Mikroregionu Dolní Střela v Manětíně
20. dubna 2017 – návštěva europoslance Tomáše Zdechovského v Manětíně. Navštívil radnici, besedoval
se žáky naší základní školy a byl na obědě v Zámecké restauraci
22. dubna 2017 – návštěva plzeňského biskupa Mons. Tomáše Holuba – poutní mše svatá v kostele
v Lukové za účasti asi 80 návštěvníků u příležitosti svátku sv. Jiří, jehož jméno nese tento kostel
29. dubna 2017 – vzpomínkové setkání na děkana F. Wonku v den 50. výročí od jeho úmrtí (29. 4. 1967)
za účasti emeritního plzeňského biskupa Mons. Františka Radkovského a 320 let kostela sv. Barbory
Představení knihy děkana Františka Wonky „Poutník svatojánský“
5. a 6. května 2017 – navštívili Manětín studenti ze Stojanova církevního gymnázia z Velehradu a nabídli
pomoc městu. Pomáhali na údržbě stezek ve spolupráci s KOSem a zvláště p. Václavem Sidorjakem
8. května 2017 – kladení věnců u pomníků z 2. světové války
19. května 2017 – natáčení Toulavé kamery pro Českou televizi v Lukové, v Manětíně a v Radějově
30. května 2017 – setkání starostů okresu Plzeň-Sever s radou Plzeňského kraje v kulturním domě
v Manětíně
9. června 2017 – Noc kostelů také v kostelích na Manětínsku
23. června 2017 – vítání občánků v Manětíně (12 nových občánků)
24. června 2017 – oslava 300 let kostela sv. Jana Křtitele v Manětíně za účasti plzeňského biskupa Tomáše
Holuba
25. června 2017 – Manětínské městské slavnosti. V minulém roce se konaly již posedmé
21. července 2017 – 5. ročník festivalu Procházky uměním Jitky Hosprové - koncert Jitky Hosprové
v kostele v Rabštejně nad Střelou
7. srpna 2017 – Zhořecká „sedmička“ – běžecký závod a následné setkání ve Zhořci.
11. srpna 2017 – „Lívancová“ pouť u sv. Barbory – bohoslužba, setkání, divadlo a lívance na všechny
způsoby
19. srpna 2017 – barokní slavnost v zámeckém parku v Manětíně
20. – 27. srpna 2017 – dobrovolnická brigáda Workship – akce se zúčastnilo více než 40 dobrovolníků
z celé republiky. Cílem projektu bylo nezištně pomáhat. Účastníci připravili také řadu kulturních či
společenských akcí. Tato akce se v našem regionu koná pravidelně. 23. srpna 2017 Manětín navštívil
Mons. Tomáš Holub biskup plzeňský
26. srpna 2017 – Česká Doubravice – požehnání a předání nové zbrojnice místnímu SDH
8. září 2017 – festival Procházky uměním - koncert Jitky Hosprové v Manětíně v kostele sv. Barbory
dopoledne pro školu a večer pro veřejnost
30. září 2017 – lukostřelecká soutěž v Manětíně
2. října 2017 – slavnostní akt udělení vlajky Městu Manětín předsedou Poslanecké sněmovny parlamentu
České republiky Janem Hamáčkem v poslanecké sněmovně starostovi města
17. října 2017 – slavnostní otevření nového stanoviště Zdravotnické záchranné služby Plzeňského kraje
v Manětíně vedle hasičské zbrojnice
31. října 2017 – Setkání seniorů v kulturním domě v Manětíně, kterého se zúčastnilo více než 100 lidí z
obvodu města Manětín a obce Štichovice
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24. – 26. listopadu 2017 – Manětínský divadelní podzim 2017 – tradiční divadelní přehlídka divadelních
souborů v kulturním domě v Manětíně
3. prosince 2017 – o první adventní neděli slavnostní rozsvícení vánočního stromu na střední škarpě v
Manětíně
23. prosince 2017 – do Manětína přivezli místní skauti Betlémské světlo
Poděkování:
Jednotka sboru požární ochrany města
V minulém roce měla výjezdová jednotka výjezdy i mimo katastry města. Rád bych i tímto způsobem
poděkoval všem členům jednotky za to, že jsou ochotni obětovat svůj čas a síly pro druhé. Jedná se o
činnost, kterou konají zdarma a ve svém volném čase! Velice si toho vážím. Zastupitelstvo města schválilo
uzavření úrazového pojištění pro jednotlivé členy jednotky a to od začátku tohoto roku.
Během roku byl pořízen nový dopravní automobil s kompletní výbavou v celkové ceně 926.495,- Kč. Na
jeho pořízení město obdrželo dotaci 450.000,- Kč z Ministerstva vnitra a 300.000,- Kč z Plzeňského kraje.
Město tedy zaplatilo ze svého 176.495,- Kč.
V současné době probíhá generální oprava CAS Tatra 815, která bude dokončena v dubnu letošního roku.
Celkové náklady budou 4.065.600,- Kč. Na tuto opravu jsme obdrželi dotaci ve výši 1.500.000,- Kč
z Ministerstva vnitra a 500.000,- Kč z Plzeňského kraje. Město ze svého zaplatí 2.065.600,- Kč.
Starý dopravní automobil AVIA byl odprodán spolku SDH Manětín za 5.000,- Kč pro jejich spolkovou
činnost. Město již není vlastníkem tohoto vozidla.
Koncerty vážné hudby v Manětíně
Děkuji p. Václavu Novákovi za organizaci koncertů vážné hudby v Manětíně. V loňském roce se konalo
celkem 6 koncertů, 5 koncertů se konalo v zámeckém sále a jeden v kostele sv. Jana Křtitele.
Poděkování a podpora činnosti spolků
Rád bych na tomto místě poděkoval jednotlivým spolkům za organizování různých akcí, za dobrou
reprezentaci města. Mnoha těchto akcí jsem se zúčastnil a byly velmi vydařené. Město i v loňském roce
podpořilo spolkovou činnost na území města také finančně. Věřím, že dobrá spolupráce bude pokračovat
i v tomto roce.
Poděkování za promítání v našem kině
Děkuji také těm, kdo připravují a promítají v našem kině! Jsem rád, že si kino našlo příznivce.
Poděkování přispěvatelům Manětínského zpravodaje
Rád bych na tomto místě také poděkoval všem přispěvatelům Manětínského zpravodaje, a to zvláště těm
pravidelným.
XV. ples města
Srdečně Vás zvu na XV. ples města Manětín, který se koná v pátek 2. února 2018 od 20 hodin v kulturním
domě v Manětíně. Těšíme se na Vaši účast.
Tříkrálová sbírka 2018
Jako již tradičně se koná v první polovině ledna Tříkrálová sbírka. Děkuji všem, kteří se podílí na přípravě
a organizaci!
8. pravá manětínská zabíjačka
V sobotu 20. ledna 2018 se bude jako již tradičně konat u kulturního domu v Manětíně již osmá pravá
manětínská zabíjačka. Srdečně zveme!

Mgr. Josef Gilbert Matuška, starosta města
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Usnesení z 37. zasedání zastupitelstva města Manětín – 20. 12. 2017
EVA VAŇKOVÁ
Zastupitelstvo města bere na vědomí:
191/17 – zprávu o činnosti starosty od posledního zasedání zastupitelstva města, která je přílohou č. 1
tohoto usnesení.
192/17 – zprávu o činnosti finančního výboru.
Zastupitelstvo města schvaluje:
193/17 – program 37. zasedání ZM.
194/17 – zapisovatelkou jednání paní Evu Vaňkovou.
195/17 – ověřovateli zápisu pana Miloslava Brože a paní Věru Janouškovcovou.
196/17 – rozpočtové opatření č. 13, které je přílohou č. 2 tohoto usnesení.
197/17 – rozpočet města na rok 2018 dle návrhu, který je přílohou tohoto usnesení č. 3, přičemž příjmy
činí 34 026 tis. Kč, výdaje činí 31 506 tis. Kč s tím, že rozpočet je navržen jako přebytkový. Přebytek
rozpočtu ve výši 2 520 tis. Kč bude použit na úhradu splátek úvěrů města.
198/17 – záměr směny pozemku parc. č. 402 v k. ú. Česká Doubravice.
199/17 – dodatky ke Smlouvám s ČEZ Distribuce a. s., IČ 24729035, o uzavření budoucích smluv o připojení
odběrných elektrických zařízení k distribuční soustavě č. 4121148529 a 4121148536, které jsou přílohou
tohoto usnesení č. 5, a pověřuje starostu města jejich podpisem.
Zastupitelstvo města neschvaluje:
200/17 – nový ceník služeb platný od 1. 1. 2018 na odvoz a odstranění směsného komunálního odpadu
zaslaný městu firmou Odpady Bohemia, který je přílohou tohoto usnesení č. 4.
Zastupitelstvo města volí:
201/17 – zástupcem města ve Školské radě Základní školy pana Martina Lišku, Vladislava Maršána
a Ondřeje Fáberu.
Příští zasedání zastupitelstva města se bude konat ve středu 31. 1. 2018 v Manětíně.

„Na plzeňské paletě 2018“ opět pomáhá manětínským varhanám
JANA ROŠTÍKOVÁ, SVĚT PODLE JAKUBY, Z.S.
V Galerii J. Trnky 22. 1. 2018 v 17 hodin zahájí Svět podle Jakuba první vernisáží a navazující aukcí putovní
výstavu Na plzeňské paletě 2018. První ročník tohoto projektu se konal před třemi lety a jeho cílem tehdy
bylo připojit se k projektu záchrany vzácných barokních varhan v kostele sv. Barbory v Manětíně
a finančně jej podpořit. Stejně tak tomu bude i tentokrát. Vystavená díla si bude možné prohlédnout již
od 18. 1. 2018 a 25. 2. 2018 bude výstava ukončena.
Soubor obsahuje sedmdesát šest uměleckých děl, která byla vytvořena s využitím malířských palet, které
spolek poskytl výtvarníkům. Do projektu se zapojili stejně jako v minulém ročníku umělci z Unie
výtvarných umělců Plzeň a mnoho dalších známých a skvělých výtvarníků. V rámci svého hlavního
zaměření, kterým je práce se studenty, spolek oslovil také ateliér Komiks a ilustrace pro děti na FDULS
ZČU v Plzni vedený Barbarou Šalamounovou a získal tak celou skupinu studentů i s jejich profesorkou.
Velikou podporou je účast takových umělců, jako je Čestmír Suška či Jiří David nebo Vladimír Suchánek.
Během roku 2018 se výstava bude stěhovat na několik míst v Plzni a okolí. Po Galerii J. Trnky následuje Ecentrum firmy ČEZ, dále kostel Zvěstování Panny Marie v Mariánské Týnici, na podzim se výstava objeví
v DEPO2015 a v závěru roku okrášlí moderní prostory Domu hudby v Plzni. Všechna zahájení budou
zároveň provázet aukce vždy skupinky asi patnácti z vystavovaných palet. Vydražené palety dále zůstanou
Leden 2018
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součástí výstavy až do konce roku, a pokud bude dárce ochoten zveřejnit své jméno, také s takovým
označením. S rozdělením do skupin a daty jednotlivých aukcí se bude moci veřejnost seznámit asi
v polovině ledna prostřednictvím webových a facebookových stránek spolku Svět podle Jakuba, letáků
a katalogů, které budou k dispozici v Galerii J. Trnky a ve všech budoucích hostitelských prostorách.
Projekt Na plzeňské paletě 2018 získal záštitu dvou významných osobností: Mons. Tomáše Holuba,
biskupa plzeňského a Mgr. Martina Baxy, 1. náměstka primátora města Plzně. Jednotlivé výstavy potom
podpoří další patroni, kteří jsou spjati s daným místem.
A proč je péče věnována právě „Barbořiným varhanám“?
Poslední skutečnosti, které vyšly najevo při realizaci 1. etapy restaurování těchto manětínských varhan,
způsobily v prostředí odborníků ještě větší zájem a údiv. Více skladové a pro nástroj nezbytné měchy
skrývaly zápisy z roku 1530. Znamená to, že varhanář Leopold Spiegel použil měchy z některého jiného
nástroje postaveného o téměř dvě stě let dříve, který už ale přestal sloužit. Zajímavé a napínavé pátrání
po historii této části varhan je nyní v rukou hlavního organologa NPÚ PhDr. Petra Koukala, PhD. Už tak
vzácný nástroj získává ještě jakýsi nádech tajemna a tak nějak připomíná témata k zamyšlení. Jaké důležité
zprávy nám zůstávají skryty? Kolik věcí kolem nás je cennějších, než se na první pohled zdá? Jaké zprávy
do budoucnosti zanecháme my?

Advent v domě s pečovatelskou službou
PEČOVATELSKÁ SLUŽBA

Rády bychom poděkovaly jménem svých klientů za to, že nám Město Manětín pomohlo přispět na výrobu
adventních věnců, které si klienti mohli sami vytvořit a měli z nich tak dvojnásobnou radost. Dále
děkujeme již tradičně žákům ZŠ v Manětíně a jejich paním učitelkám, že nás navštívili a zazpívali nám
koledy.
Díky i panu starostovi, který se besídky také zúčastnil a přišel se na nás podívat, jeho návštěva také moc
potěšila.

Leden 2018
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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 lednu:
Otilie Václavíková (84 let), Josef Myslivec (70 let), Jaroslava Šimková (85 let), Miroslava Nováková (70 let),
Libuše Urbanová (87 let), Jarmila Wollrábová (80 let) – všichni z Manětína.
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Skautský oddíl Sagitta
ONDŘEJ FÁBERA
Prosinec patří v našem oddíle především tradičním akcím: rozvozu Betlémského světla a dvoudenní oslavě
skautských Vánoc.
Betlémské světlo jsme opět vezli žateckým skautům rychlíkem z Plzně, který nám díky opožděnému
„betlémskému“ přípoji z Brna málem ujel. Kromě toho jsme ještě v Kaznějově, Plasích, Žihli, Blatně,
Kryrech a Podbořanech světlo předali místním rodičům s dětmi, spolkům, farníkům i drážním
zaměstnancům. Jen ve Vroutku na nás tentokrát nikdo nečekal. O rozdávání Betlémského světla na
jednotlivých zastávkách byl mezi skauty takový zájem, že jsme si dokonce museli předem rozdělit služby.
V Žatci se nám konečně podařil pokus se spouštěním Betlémského světla na uzlovačkách z mostu na
Rooseveltově třídě a vykoupali jsme lucernu v Ohři. A ještě jsme k tomu dostali požehnání od P. Petra,
který k nám přistoupil v Plasích. Vondra dal Divokým tlapám mapu města a dvě obálky se šiframi, po jejichž
rozluštění měla družina hledat místní chmelový orloj a přeložit s pomocí P. Petra latinský nápis MEMENTO
LUPULI SACZENSI CEREVISIAE na jeho desce. Kdyby bývaly Divoké tlapy nezabloudily, snad bychom vše
časově zvládli. Nabrali jsme ale velké zpoždění, a tak jsme zvolili náhradní plán a předali skautům
Betlémské světlo místo klubovny přímo na žateckém náměstí. Potom jsme pospíchali na západní nádraží
a s velkou (asi dvouminutovou) rezervou stihli rychlík zpátky do Plas. Cesta uběhla tak rychle, že jsme se
snad ani nestačili nudit.
Skautská
vánoční
oslava probíhala na
manětínské
faře
v pátek a sobotu před
Štědrým dnem. Začali
jsme koledami a
společnou skautskou
mší pod schody ve
farní
kapli
a
následovalo zdobení
vánočního stromu a
příprava
večeře
z donesených
domácích dobrot. Po
večeři jsme si potmě
pouze
za
svitu
Betlémského světla
(a jednoho mobilu) rozdali dárky, které po rozsvícení běžného osvětlení způsobily u většiny členů oddílu
nebývalou radost. Řada z dárků byla ručně vyráběná, za samostatnou zmínku jistě stojí funkční
minikápézetka umístěná do zataveného brčka omotaného provázkem, kterou každý dostal od Obětíka, a
tričko ozdobené skautskou lilií a jmény všech členů oddílu vyrobené pro Vondru Divokými tlapami.
Vánoční večer byl tak příjemný, až Vondra zapomněl dovézt do Žihle pro zaplněný kostel Betlémské světlo,
což stihl napravit s více než půlhodinovým zpožděním. V noci jsme ještě na chvilku přivítali Baterku a
potom na zem, postele i pod stoly, ulehli k zaslouženému spánku.
Ráno jsme si z nakoupených surovin sami připravili snídani a část starší družiny Divoké tlapy zůstala na
faře a chystala bramborový salát k obědu – na tomto místě bych vyzdvihl zejména vzorný přístup
narozeninové oslavenkyně Zorky. My ostatní jsme vyrazili za neustálého hraní „náletů“ do lesa za letiště
ozdobit jedlý vánoční stromek pro zvěř. Když jsme se vrátili, čekal na nás už skoro hotový oběd a také
Leden 2018
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P. Günther. Než jsme společně poobědvali, byl z neustálého dětského štěbetání P. Günther také možná
hotový, ale nedal na sobě nic znát a naopak nám ještě pomohl.
Po vydařeném obědě jsme si nacvičili a zahráli vánoční divadelní příběh o putování Marie a Josefa do
Betléma, kde vynikly v malých a velkých rolích nejstarší i ty nejmladší děti. Poté už jsme luštili a učinili
vzácný objev, omylem sfoukli Betlémské světlo a začali uklízet. Vondra musel na Rabštejn pro zálohu
Betlémského světla, které se večer rozdávalo v Dolní Bělé, Hodovizi, Dražni, Manětíně, Stvolnech a
Žluticích, takže jsme úklid nestihli dokončit a také dřepovat a rozdávat zapomenuté věci se v lednu bude
více než minule.
Na konci akce jsme se rozloučili a popřáli si klidné a požehnané prožití vánočních svátků. A totéž přejeme
do nového roku i všem čtenářům Manětínského zpravodaje!

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.
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.

Ceny dřeva v samovýrobě a prodej paliva – rok 2018
PETR JANOUŠKOVEC
Ceny dřeva v samovýrobě
Užitkové dřevo
Tyče, tyčovina
Palivo
Palivo nehroubí
Leden 2018

700 Kč/m3
200 Kč/m3
87 Kč/prm
43,45 Kč/prm

+ DPH 21 %
+ DPH 21 %
+ DPH 15 %
+ DPH 15 %
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847 Kč/m3
242 Kč/m3
100 Kč/prm
50 Kč/prm
10

Užitkové dřevo (vhodné na řezivo) bude zájemcům poskytováno ve výjimečných případech, např.
jednotlivé vývraty, zlomy, jednotlivé kůrovcové stromy. Palivo (souše, zlomy, kůrovec) bude pro
samovýrobce pouze v omezeném množství. Palivo nehroubí (slabé do 7 cm, dočištění z probírek,
prořezávky) bude v roce 2017 pro zájemce v dostatečném množství.
Prodej paliva – ceny pro rok 2018
bez dovozu
426 Kč/prm
+ DPH 15 %
490 Kč/prm
s dovozem
500 Kč/prm
+ DPH 15 %
575 Kč/prm
Ceny samovýrob i paliva platí pouze pro stálé občany, chalupáře, chataře z Manětína a příslušných obcí.
Dále nabízíme pro zájemce z řad občanů, soukromých podnikatelů a obcí tyto další služby:
1) přípravu půdy pro zalesňování (naorávání) lesním oddrnovacím pluhem Kromberger (cena 4 300 Kč/ha
+ DPH 21%)
2) zalesňování sázecím strojem RZS-1 (cena 2,20 Kč/sazenice + DPH 21 %)
3) výkup dřeva – na lokalitě odvozní místo, příp. na lokalitě manipulační sklad Kasárna (cena dohodou)
4) nabídka kulatiny (pro stavebníky)
5) v případě zájmu prodej palivové štěpky

Program Kina Sokol
TOMISLAV ŠTIKA
Klasická francouzská oddychová komedie, kterých je v dnešní době
dramat pomálu, potěší doufejme každého diváka. Inteligentní humor,
krásná hudba, výborné herecké výkony…
Pátek, 19. 1. 2018, 20.00 hod
DOKUD NÁS SVATBA NEROZDĚLÍ ( Komedie, Francie, 2017)
Režie: Olivier Nakache, Eric Toledano
Hrají: Suzanne Clément, Gilles Lellouche, Jean-Paul Rouve, Kevin
Azaïs, Judith Chemla, Jean-Pierre Bacri
Když organizujete dokonale promyšlenou, luxusní svatbu na francouzském
zámečku ze 17. století, úplně si to říká o nějaký průšvih. A když se má něco
pokazit, věřte tomu, že se to opravdu pokazí a nezůstane jen u toho.
Profesionální svatební agentura má na nezdary celých 24 hodin a za ty se toho může stát opravdu hodně.
Zvlášť když šéf agentury z přátelství zaměstná vlezlého fotografa, kterého spíš než focení zajímá svatební
pohoštění, najde záskok za kapelu, pro který je „decentní zábava“ neznámým pojmem, a ženichovo
půlnoční překvapení definitivně změní celou svatbu v grotesku. Komedie od režisérů
filmu Nedotknutelní (2011), jejíž inspirační zdroj můžeme hledat třeba u argentinských Divokých
historek (2014), potěší srdce každého, alespoň trochu škodolibého diváka. (Aerofilms)
Vstupné na všechna představení je dobrovolné.
Průběžně aktualizovaný program naleznete na webových stránkách: www.manetin.cz/mesto/kino

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).
Leden 2018
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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 ve vozech PMDP
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 14 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/

Z kultury, obchodu, sportu a další informace
Víceúčelové hřiště Manětín
Objednávky na tel. čísle 728 678 889.
Zdravíme všechny hravé rodiče a děti!
Od 8. 1. 2018 (16.30 - 18.00) bude v KD Manětín
zahájeno cvičení pro děti s rodiči.
Každé pondělí si můžete přijít zacvičit, pohrát,
zatancovat a hlavně se snad i zasmát, jak to těm
našim „malým lidem“ jde.
Věkové rozmezí by mělo být přibližně 1-4 roky,
aby se starší děti moc nenudily.
Organizováni budeme pod TJ Sokol Manětín.
Pokud máte o cvičení zájem, prosím kontaktujte
nás. Bližší informace osobně. Alena Fišerová –
777852845, alena.peltanova@seznam.cz
a Martina Mouleová – 606478104
Leden 2018

15. Ples města Manětín 2018
Město Manětín pořádá tradiční ples, který se
bude konat v pátek 2. 2. 2018 od 20.00 hodin
v kulturním domě v Manětíně. Hraje hudební
skupina ALIBI. Vstupné 100 Kč. Všichni jste
srdečně zváni!
Předprodej bude zahájen 15. 1. 2018 v kanceláři
č. 2 městského úřadu.
Oznámení o změně ceny vodného od 1. 1. 2018
od Vodárenské a kanalizační a.s. Plzeň
Stará cena vč. 15 % DPH
Voda pitná a užitková
64,15 Kč/m3
Nová cena vč. 15 % DPH
Voda pitná a užitková
64,81 Kč/m3
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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.
nebytové prostory v přízemí č. p. 96 v Manětíně
(dříve prodejna Tabák- noviny) - místnost o
výměře 29 m2 a místnost o výměře 1 m2 .
Informace v kanceláři č. 2 městského úřadu.
Výkup kožek proběhne v Manětíně u městského
úřadu v sobotu 3. 2. 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.
Nový kontejner na odpad u hřbitova v Manětíně
V říjnu byl umístěn u hřbitova v Manětíně nový
kontejner na odpad a zároveň zrušeno dřívější
místo na odpad v rohu za márnicí.
Prosíme proto návštěvníky hřbitova, aby odpad
ukládali do kontejneru a neházeli přes zeď, aby
se nepořádek nehromadil mimo kontejner.
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.
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.

Leden 2018

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:
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0800 hod. - 1200 hod.
1400 hod .- 1900 hod.
0800 hod. - 1200 hod.
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Osmá pravá
Manětínská zabíjačka
Jsou připraveny:
jitrničky, jelítka, ovárek, zabijačková polévka a další
pochoutky z prasátka, dále pivo, limo, teplé nápoje.
Pro návštěvníky možnost posezení ve vyhřáté pergole
za doprovodu živé hudby.

20. ledna 2018 od 9.00 hodin
v pergole areálu TJ Sokol
Srdečně zvou manětínští, SDH Manětín,
Vladislav Jirgl – Manětínské uzeniny
Redakce:
Toto číslo zpravodaje pro Vás připravili Jiří Pešík, Hana Burdová. Do čísla přispěli: Josef Gilbert Matuška, Eva
Vaňková, Jana Roštíková, pečovatelská služba, Ondřej Fábera, Petr Janouškovec, Marie Kleinová a Tomislav Štika,
všem děkujeme.
Příspěvky do prosincového čísla nám prosíme zasílejte do 26. ledna 2018 na adresu zpravodaj@manetin.cz.
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Upozorňujeme voliče, kteří ze zdravotních důvodů požadují volit do přenosné volební schránky, aby
tento požadavek nahlásili na Městský úřad Manětín nebo ve dnech voleb ve volebních místnostech.
Leden 2018
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