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VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ,
Josef Gilbert Matuška, starosta města
skončil první měsíc nového roku. Vstupovali jsme do
něho s očekáváním. Dětem skončilo první pololetí
školního roku. Po mnoha letech není plesová sezona,
nebude masopustní veselí ani další kulturní či společenské akce. Obrňme se trpělivostí a šiřme kolem
sebe dobrou atmosféru, navzdory tomu, že tato doba
je velmi nepříjemná pro nás pro všechny.
Dnes bych se s Vámi chtěl podělit o následující:
Očkovací centrum bude v Manětíně
V posledních lednových dnech bylo dohodnuto, že
vznikne očkovací centrum také u nás v Manětíně,
v kulturním domě. Bude možné si tedy při registraci
k očkování vybrat Manětín jako místo očkování. Očkovací centrum bude fungovat v návaznosti na celostátní
a krajská pravidla, dodávky vakcín do našeho kraje a podle věkových skupin. Nebudeme tedy muset cestovat
za očkováním nikam daleko. Ti, kdo se již zaregistrovali
a již si vybrali místo očkování, nemohou místo očkování měnit, systém to v tuto chvíli prý neumožňuje.
Pokud jste se k očkování dosud nezaregistrovali, můžete počkat do doby, kdy bude v Manětíně očkovací
místo zaregistrováno (v první polovině února) a pak si
jej v systému vybrat. O vzniku a provozu očkovacího
místa Vás budeme informovat, na městském úřadu
nebo prostřednictvím pečovatelské služby.
Výstavba nové kanalizace a ČOV v Manětíně
I v těchto týdnech pokračují práce na výstavbě nové
kanalizace a nové čistírny odpadních vod v Manětíně.
Pro nás i pro budoucnost našeho města a jeho rozvoj
je to velmi důležitá stavba. Práce by měly skončit letos
v létě. Poté bude následovat postupné připojování jednotlivých nemovitostí, aby mohl být zahájen zkušební
provoz. Na každý připojený objekt bude podepsána
smlouva o odvádění odpadních vod.
V silnici ve směru od policejní stanice na Nečtiny
budou práce po skončení zimní údržby pokračovat

i v tomto roce. Ve spolupráci s vlastníkem vodovodu,
kterým je Vodárenská a kanalizační a.s., bude provedena také výměna vodovodu od policejní stanice
směrem na Nečtiny. Současně bude muset pravděpodobně proběhnout i výměna naší stávající jednotné
a budoucí dešťové kanalizace v tomto úseku. Pevně
věřím, že se tento záměr podaří zrealizovat. Vodovod i stávající kanalizace jsou v tomto úseku ve velmi
špatném stavu. V tomto úseku by mělo být následně
uloženo veškeré elektrické vedení do země.
V tuto chvíli pokračují práce na některých stokách
a také na čistírně odpadních vod. Dosud nebyly osa-

zeny odlehčovací komory (dvě budou v prostoru škarp
a jedna v areálu školky).
Chci Vám všem opět poděkovat za trpělivost a požádat Vás o shovívavost i nadále. Snad už to nejhorší
ze stavby máme za sebou. Pohybujeme se ale stále
na staveništi. Proto je třeba se pohybovat po městě
se zvýšenou opatrností.
Dotace – žádosti o dotace z Plzeňského kraje
Byly vyúčtovány dotace z rozpočtu Plzeňského kraje,
které město čerpalo v minulém roce. V loňském roce
nás kraj podpořil v různých programech celkem částkou 6,7 milionu Kč.
V tomto měsíci bude podána žádost o dotaci z Programu stabilizace a obnovy venkova Plzeňského kraje

ve výši 300 tisíc Kč na dokončení modernizace WC
v budově základní školy.
Rozpočet města Manětín – skutečný stav 2020
Příjmy: 79.012.436,03 Kč
Výdaje: 87.803.743,77 Kč
Zůstatek na účtech a v pokladně: 8.443.040,40 Kč
Tříkrálová sbírka 2021
Chci poděkovat za konání Tříkrálové sbírky na Manětínsku. Samozřejmě velké poděkování patří všem,
kdo přispěli.
Příští zasedání zastupitelstva se bude konat s největší
pravděpodobností 24. února 2021.

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2021 NA MANĚTÍNSKU
Josef Gilbert Matuška, Günther H. Ecklbauer, OMI

Manětín
Rabštejn nad Střelou
Štichovice, Křečov
Nečtiny
Hvozd, Hodovíz

9 272 Kč
2 370 Kč
18 975 Kč
2 552 Kč
5 450 Kč

Celkem vybráno a odesláno

38 619 Kč

Všem dárcům děkujeme!

Z HISTORIE TŘÍKRÁLOVÉ SBÍRKY
První ročník sbírky se uskutečnil v roce 2000 v olomoucké arcidiecézi. V celostátním měřítku se koleduje
od roku 2001, v roce 2021 proběhl 21. ročník. Výtěžek
Tříkrálové sbírky každoročně stoupá, v současné době
je nejúspěšnější sbírkovou akcí v České republice.
V průběhu dvaceti let celostátního konání sbírky
dárci přispěli na pomoc potřebným celkovou částkou dosahující těžko uvěřitelných 1 495 360 651 korun. V prvním ročníku se v celé republice vybralo
31 925 317 korun, v roce 2020 to už bylo neuvěřitelných 133 803 733 korun.
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Sbírka je otevřená celoročně – přispívat lze na účet
na účet 66008822/0800 u České spořitelny, variabilní
symbol 777, a to bankovním převodem i kartou on-line. Jednorázově i trvale lze sbírku podpořit zasláním
dárcovské SMS na číslo 87 777 ve tvaru: DMS KOLEDA
30, DMS KOLEDA 60 či DMS KOLEDA 90, DMS TRV
KOLEDA 30, DMS TRV KOLEDA 60 či DMS TRV KOLEDA 90. Letos poprvé lze přispívat také přímo na webu
Tříkrálové sbírky www.trikralovasbirka.cz, kde bude
až do 30. dubna otevřena aplikace online kasička.
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MĚSTSKÁ KNIHOVNA MANĚTÍN
Alena Fišerová
Milí čtenáři, knihovna stále může fungovat pouze v režimu: „BEZKONTAKTNÍ ODBĚR“ (STŘEDA: 10.00–11.50
/ 12.20–15.00). Našim čtenářům – seniorům nabízíme
i v únoru možnost knihy si telefonicky objednat a nabízíme donášku před jejich vchodové dveře. (Roznáška
bude vždy ve čtvrtek odpoledne – pouze v Manětíně).
Stále je pro Vás k dispozici také služba MVS (Meziknihovní výpůjční služba). Spolupráce knihoven funguje.
Co znamená „bezkontaktní odběr“ pro čtenáře? – Můžete si PŘEDEM OBJEDNANÉ KNIHY V DOMLUVENÉM
TERMÍNU vyzvednout. Knihy můžete i vracet. Pokud
nemáte možnost podívat se do našeho on-line katalogu,
rádi Vám pomůžeme s výběrem knih právě pro Vás.
Objednávat můžete e-mailem nebo telefonicky (knihovnamanetin@seznam.cz , tel.: 373 392 301, 777 852 845)
Prosím čtenáře, kteří mají knihy již delší čas, např. od
března 2020, o jejich vracení. O některé knihy mají
zájem již jiní čtenáři. Děkuji za pochopení.
Knihovna postupně vyřazuje ze svého fondu starší
knihy a nabízí je za symbolickou cenu 2 Kč/ks. Knihy
budou k nahlédnutí za 1. dveřmi knihovny celý měsíc
únor. Po telefonické domluvě si můžete přijít vybrat.
I v době uzavření si můžete vybrat z nových knih, které
pro Vás neustále nakupujeme a připravujeme.
Například:
pro dospělé:
Robin Cook – Geneze
Luca di Fulvio – Sen, který se naplnil
Evžen Boček – Aristokratka u královského dvora
Karin Lednická – Šikmý kostel: románová kronika
ztraceného města, léta 1921–1945 (2. díl)
Kamila Moučková – Hlavou proti zdi
pro děti:
Jeff Kinney – Deník malého poseroutky.
Samá voda (15. díl)
Jiří Kahoun – Co se zdá medvědům
Vojtěch Matocha – Prašina. 3, Bílá komnata
Tereza Pařízková – Stela a 16 huskyů
Tereza Pařízková – Stela v zemi tučňáků
Máte doma elektronickou ALBI tužku „Kouzelné čtení“?
Víte, že ve fondu naší knihovny již nyní máme k zapůjčení 10 knih k této tužce a plánujeme nákup dalších
pro všechny věkové kategorie! Čtení a učení může být
opravdu zábavné .
Další novinky najdete v našem on-line katalogu: https
://katalog.manetin.cz/
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Informace: Knihovna Manětín se zapojila do celosvětového projektu: BOOKSTART – S knížkou do života.
Tato akce je určena pro děti 3–6 let a jejich rodiče.
Kniha nás provází celým životem a jaký vztah k ní bude
mít právě vaše dítě, záleží také na vás, rodičích. Může
to být dobrý kamarád a pomocník v každé době. To je
také cílem tohoto krásného projektu, ve kterém vás
čekají, kromě dárkového startovacího balíčku, také
minimálně 3 společné akce každý rok. Doufám, že se
nám vše podaří a budete se na společné akce těšit.
Startujeme právě letos i když vzhledem k situaci a možnostem budeme muset hledat cesty asi i individuálně.
Ale s tím si již jistě poradíme. Z 10 míst jsou volná ještě
2 místa. Startovací dárkový balíček bude předáván
v měsíci DUBNU 2021. První schůzky uděláme individuálně, během února–března, s každým přihlášeným
malým čtenářem zvlášť. Bližší informace rádi předáme
telefonicky.
Další informace o knihovně a aktuality najdete na adrese: https://manetin.knihovna.cz/
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TĚŠÍME SE NA MASOPUST V PŘÍŠTÍM ROCE
SDH Brdo-Hrádek
Doba je taková jaká je, všichni dobře víme. Proto bohužel nemůžeme letos uspořádat náš tradiční Masopust.
Budeme se na vás těšit v příštím roce, že se ve zdraví
sejdeme a užijeme si to.

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!
Jubilantky v měsíci únoru:
Alena Michlová (70 let) Manětín
a Marie Mouleová (70 let) Manětín.
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KŘÍŽOVÁ CESTA V MANĚTÍNĚ
Václav Jirsa
Pochybuji, že by někdo nevěděl, co je „křížová cesta“. Začátkem dubna budou Velikonoce, pohyblivý to
svátek nejen křesťanů. Dovolím si stručné vysvětlení
s „Wikipedií.“
„Je to symbolická cesta sledující události spojené
s ukřižováním Ježíše Krista. Zahrnuje dění kolem jeho
odsouzení Pilátem Pontským, nesení kříže po Via Dolorosa a ukřižování na hoře Golgota (Kalvárie). Křížová
cesta je rozdělena na obvykle čtrnáct zastavení, která
odpovídají jednotlivým událostem tradičně spojenými
s pašijemi. Pašije (z lat. passio – „utrpení“) je v původním významu vyprávění o utrpení a smrti Ježíše Krista).
Křížová cesta je také název pro výtvarné zpracování
jednotlivých zastavení, obvykle v podobě cyklu obrazů
v kostele nebo zvláště v baroku a 19. století oblíbených
kapliček zasazených do krajiny.“
Poslední nová křížová cesta v Čechách je v Kožlanech,
v našem okrese. Kdo odebírá „Vlastivědný sborník“
(čtvrtletník pro regionální dějiny severního Plzeňska),
mohl se v jeho č. 3/2020 seznámit s poutavým popisem požehnání nové křížové cesty, věnované památce
sochaře Václava Levého, který v Kožlanech prožil mládí

a školní léta a v loňském roce měl 200 let výročí od
narození.
Společenskou akci se podařilo zorganizovat Spolku
sochaře Václava Levého, z.s., ve spolupráci s městem
Kožlany. Akce se zúčastnili i někteří „Mantiňáci“.
V Pamětní knize Manětínského děkanství P. F. Wonka
vzpomněl události, které se staly hlavně v roce 1954,
před asfaltováním „Vysoké cesty“ a silnice v Kuchově.
Tehdy znalec a odborník ze Státní památkové péče
ing. arch. Hýzler děkanovi zmínil, zda by se všechny
sochy z Vysoké cesty neměly přemístit jinam, kde by
jim nehrozilo v budoucnosti poškození a měly klid. Diskutovali spolu řadu míst, ovšem Manětín by pak ztratil
svoji „tvář“. Námět děkanův vyslovil a uplatňoval tehdejší okresní konzervátor, kronikář Manětína, Jindřich
Nacházel: Zřídit „Kalvarii“ od Stvolenského rozcestí ke
kapličce na Šibeničním vrchu (Chlumské hoře). Návrh
tehdy rozrušil veřejnost, byl přijat nepříznivě, v Praze
byl návrh zamítnut, pro veliký náklad. Pět soch se posunulo z ohrožených míst do svahu a u toho zůstalo,
i když P. F. Wonka se na to díval jako na provizorium.

MUZEUM A GALERIE SEVERNÍHO PLZEŇSKA V MARIÁNSKÉ TÝNICI
Muzeum a galerie severního Plzeňska v Mariánské
Týnici v době uzavření vydalo nové číslo Vlastivědného sborníku 4/2020, čtvrtletníku regionálních dějin
severního Plzeňska.
V tomto čísle připomínáme slavnostní vysazení první
lípy z plaské cesty, které proběhlo 28. 9. 2020 na
svátek zemského patrona, sv. Václava. Nechybí ani
rekapitulace roku 2020, který přinesl do dění v Mariánské Týnici mnohé překážky, jež bylo třeba překonat. Výsledkem je ovšem velký úspěch – stavba
východního ambitu je dokončena a veřejnosti bude
další okruh zpřístupněn už v polovině roku 2021. Rovněž západnímu ambitu je věnován jeden z příspěvků
tohoto čísla – Barokní náhrobní kříže.
Sborník obsahuje mimo jiné také vzpomínku na osobnosti, jež nás v letošním roce opustily – pátera Pavla
Táborského a Ing. Lumíra Brendla.
Cena za sborník zůstává stejná, tedy pouhých 10 Kč.
Jednotlivá čísla sborníku včetně starších výtisků lze
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zakoupit v pokladně muzea (po znovuotevření instituce), či Vám jej zašleme (10 Kč + poštovné). Další
možností je zakoupení v prodejně Tabák/Papírnictví
– nám. Osvobození 482, Kralovice. Více informací:
373 396 410.
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EVIDENCE OBYVATEL K 31. 12. 2020
K 31. 12. 2019 měl Manětín 1 130 obyvatel. Změny
v roce 2020 v Manětíně a jeho částech:
• narození
8
• zemřelí
15
• přistěhovaní
30
• odstěhovaní
25
K 31. 12. 2020 měl Manětín 1 128 obyvatel, z toho
571 mužů a 557 žen.

Počet trvale bydlících osob v jednotlivých částech města k 31. 12. 2020:
Brdo 26, Česká Doubravice 13, Hrádek 22, Kotaneč 6,
Lipí 11, Luková 7, Manětín 722, Mezí 41, Rabštejn nad
Střelou 16, Radějov 1, Stvolny 109, Újezd 38, Vladměřice 55, Vysočany 16, Zhořec 45.
Průměrný věk obyvatel je 45,37 let, muži 44,92 a ženy
45,83.

MÍSTNÍ POPLATKY V ROCE 2021
Místní poplatek za odvoz odpadu (Obecně závazná
vyhláška č. 3/2019). Roční poplatek ve výši 600 Kč platí
fyzická osoba přihlášená 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
vyzvedněte známky na popelnice na městském úřadu.
Do doby splatnosti poplatku platí registrační známky
vydané v loňském roce.
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.

Dále upozorňujeme, že již nebudeme zasílat složenky na úhradu místních poplatků. Pro zlepšení
komunikace a pro případné upozornění na nedoplatek Vás prosíme, abyste nám na níže uvedené
kontakty zaslali nebo telefonicky oznámili Vaši
emailovou adresu nebo telefonní číslo.
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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.
Nájemné z pozemků pronajatých městem občanům
na základě nájemních smluv.
Uvedené poplatky a nájemné jsou splatné do 31. března 2021 a je možné je uhradit:
– bezhotovostním převodem na účet města 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.

Tel.: 373 392 258, 724 147 641
Email: hburdova@manetin.cz
pseverova@manetin.cz
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ROZPOČET MĚSTA NA ROK 2021
Marie Kleinová, Josef Gilbert Matuška
I letos Vám chceme přiblížit rozpočet města Manětín na rok 2021. Sestavení a schválení rozpočtu
je jedním z nejdůležitějších úkolů zastupitelstva
města. Podívejme se nyní na rozpočet Manětína
pro rok 2021.
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 a obce) 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,
kterou mohou obce upravovat pomocí tzv. místních
koeficientů. V letošním roce je zrušena superhrubá
mzda a tak se sníží také příjem daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti. Může to pro naše
město znamenat snížení o 2 až 3 miliony Kč.
Daň z hazardních her a loterie 130 tis. Kč.
Celkové daňové příjmy ve schváleném rozpočtu jsou
ve výši 23,947 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 120 tis. Kč
(Eko-kom).
Dalším poplatkem je poplatek ze psů ve výši
45 tis. Kč. Ostatní poplatky (ze vstupného, z pobytu
a za používání veřejného prostranství) činí dohromady 62 tis. Kč. Správní poplatky jsou rozpočtovány
ve výši 200 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 1,48 mil. Kč. Tato dotace
na výkon státní správy bude do rozpočtu zapojena
rozpočtovým opatřením č. 1 do příjmů i do výdajů.
Za příjmy obce je považována i dotace na regionální knihovny (159 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.
Příjem z nájmu bytů je plánován ve výši 2,2 mil. Kč,
náklady na bytové hospodářství (zahrnují především opravy a údržbu bytů, elektřinu a vodu) jsou
pak 1,5 mil. Kč. Nájmy z nebytových prostor dosahují výše 400 tis. Kč. V rozpočtu je na nebytové
hospodářství vyčleněna výdajová položka ve výši
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700 tis. Kč, která zahrnuje i výdaje na kulturní domy
ve vesnicích (elektřinu, uhlí či drobné opravy). Příjmy
z prodeje tepla v Manětíně jsou 1,7 mil. Kč, výdaje
na produkci tepla pak činí 1,7 mil. Kč.
Náklady na vodovod v Brdě se rovnají platbám za
vodu v Brdě (40 tis. Kč).
Významnou položkou rozpočtu je lesní hospodářství, které obsahuje především příjmy z prodeje
dřeva, a má hodnotu 4 mil. Kč. Náklady na lesní hospodářství (především náklady na pěstební a těžební
činnost a mzdy) jsou prozatím 4 mil. Kč. V roce
2020 skončilo naše hospodaření v městských lesích
schodkem v celkové výši 1,73 mil. Kč. V letošním
roce očekáváme vyplacení dotací za některé práce v lese, dále dotaci na pořízení nového lesního
hospodářského plánu a kompenzační příspěvek
za těžbu kůrovcového dřeva za rok 2019. Celková
výše je cca 1,4 mil. Kč. Kompenzační příspěvek za
těžbu kůrovcového dřeva snad bude pokračovat
i za rok 2020.
Příjmy z provozu kulturního domu v Manětíně mají
plánovanou hodnotu 50 tis. Kč, výdaje na jeho provoz 850 tis. Kč (elektřina, voda, uhlí, mzdy, opravy a další náklady). 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) 200 tis. Kč.
Rozpočet školy bude v roce 2021 činit 1 600 tis. Kč,
z toho je příspěvek zřizovatele 900 tis. Kč. Dalších
700 tis. Kč bude použito na připravovanou třetí etapu modernizace WC ve 2. patře budovy základní
školy. Rozpočet mateřské školy 400 tis. jako příspěvek zřizovatele a v případě základní umělecké školy
50 tis. Kč. Provoz knihovny bude stát 600 tis. Kč,
na příspěvcích se vybere 10 tis. Kč. Do divadelní
činnosti a pořádání dalšího ročníku Manětínského
divadelního podzimu bude investováno 25 tis. Kč,
na koncerty Kruhu přátel hudby 120 tis. Kč. Ve výdajích na kulturu je rovněž počítáno s částkou Kč
100 tis. na uspořádání kulturních akcí (dětský den,
manětínská pouť, koncerty). Doufejme, že se tyto
akce budou moci konat.
V případě výdajů na kulturní památky (235 tis. Kč)
se jedná o prostředky města na údržbu a drobné
opravy těchto památek. Do údržby místních komunikací se plánuje 200 tis. Kč.
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V případě autobusové dopravy pak bude město
dotovat některé spoje částkou 40 tis. Kč. Výdaje na
veřejné osvětlení jsou 400 tis. Kč. V letošním roce
je pravděpodobně třeba počítat s novým veřejným
osvětlením v části Rabštejna, kde bude ČEZ provádět rekonstrukci vedení.
Na dokončení vybudování nové kanalizace a nové
čistírny odpadních vod v Manětíně půjde 55 mil. Kč.
Zároveň počítáme s dočerpáním dotace a dalším
čerpáním z úvěru u Komerční banky.
V rozpočtu je rovněž vyčleněno 300 tis. Kč na členské příspěvky mikroregionům a na podíl k případné
dotaci.
Výdaje na komunální služby jsou v rozpočtu ve výši
6,5 mil. Kč, tato částka ale zahrnuje mzdy, pohonné
hmoty a další provozní výdaje (např. materiál, opravy
atd.). Na komunálních službách plánuje město utržit 1,2 mil. Kč (v této částce jsou zahrnuty i příjmy
z prodeje a z pronájmu pozemků města).
Na činnost místní správy je vyčleněno 6,8 mil. Kč.
Tato položka zahrnuje výdaje na mzdy úředníků
(5,0 mil. Kč) včetně zákonných odvodů z mezd,
pojištění majetku, telefony, poštovné a bankovní
poplatky (500 tis. Kč), elektřina a voda 170 tis. Kč.
Další výdaje 250 tis. Kč – nákup drobného majetku,
materiálu, programového vybavení, cestovné, úroky z úvěrů, pohonné hmoty; 170 tis. Kč příspěvky
občanským sdružením, neziskovým organizacím;
510 tis. Kč ostatní služby – servis počítačových
programů, kopírek, revize, stravné, školení, opravy
a údržba, právní služby apod.; příprava investičních
akcí do dalších let – projekty 200 tis. Kč.
Odměny pro členy zastupitelstva (odměna starosty,
místostarostů, předsedů a členů finančního a kontrolního výboru a členů zastupitelstva města) činí
1,6 mil. Kč.
Příjmy z činnosti místní správy (kopírování a prodej
knih Doba zkoušek a naděje, Město Manětín a jeho
části, Atlas historických map 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, 20 tis. 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
550 tis. Kč. Do požární ochrany investujeme
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300 tis. Kč (200 tis. výjezdová jednotka v Manětíně,
100 tis. sbory dobrovolných hasičů na vesnicích).
A konečně město plánuje zaplatit 400 tis. Kč v rámci
daně z přidané hodnoty.
Celkové příjmy města budou dle rozpočtu
58 813 tis. Kč, výdaje 86 869 tis. Kč. Rozdíl příjmů
a výdajů činí –28.056 tis. Kč. Tento rozdíl je kryt
úvěrem u Komerční banky, který město čerpá na
kanalizaci.
V současné době město má celkem dva úvěry. Úvěr
přijatý na investiční akce ve výši 15 milionů z roku
2016 na 10 let u České Spořitelny, a.s. Celkem zbývá doplatit k 31. 1. 2021: 8.560.000 Kč. Druhý úvěr
začalo město čerpat v loňském roce. Je určen na
vybudování nové kanalizace a čistírny odpadních
vod v Manětíně. Celková výše úvěru je 47 milionů Kč.
V tuto chvíli je vyčerpáno 16.170.000 Kč.
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Z KULTURY, OBCHODU, SPORTU A DALŠÍ INFORMACE
POVED s.r.o. Plzeň
Od 31. ledna 2021 byly spuštěny spoje „na zavolání“.
Jelikož se tento koncept týká Vaší obce, zasíláme informace ke spuštění a prosíme o informování občanů.
Spoj na zavolání je takový spoj, kdy celý spoj, jeho část,
nebo jen některá ze zastávek je v režimu na zavolání.
V jízdním řádu cestující danou zastávku či spoj pozná
podle symbolu telefonu u dané zastávky či spoje. Je-li
v určitý čas označen příjezd do zastávky telefonem
a cestující chce do spoje nastoupit, je nutné tento spoj
v uvedené zastávce objednat, jinak do zastávky nepřijede. V případě výstupu v dané zastávce není nutné
spoj objednávat.
Do režimu na zavolání byly vloženy spoje nebo zastávky,
ve kterých byla podle dat od dopravce nepravidelná
vytíženost. Kde objednávat?
Telefonní číslo: 378 035 477 (info linka IDPK), Webová
stránka: https://www.idpk.cz/cz/spoje-na-zavolani/
Další info – plakát na straně 11.
Město Manětín
pronajme byt v domě s pečovatelskou službou – Manětín č. p. 221. Jedná se o kompletně zrekonstruovaný byt (nová koupelna, podlahy, okna, kuch. linka,
rozvody – voda, elektřina) o výměře 63,3 m2 (včetně
sklepa), nájemné ve výši 40 Kč za m2 + zálohy na
služby, pečovatelské služby. Bližší info v kanceláři
č. 2 MěÚ Manětín.
Prosím domorodce, kteří vlastní některý z obrázků –
akvarelů – pana Filingra z Doubravice, ať je na nich
namalovaná kterákoliv vesnice nebo dům na Manětínsku, jestli by je nemohli jen tak, třeba na zdi, vyfotit
a poslat náhled na e-mail: antoninh@volny.cz nebo
mms na telefon 725 533 351. Pokouším se udělat
přehled o jeho tvorbě a časem, později, třeba uspořádat výstavu pro milovníky Manětínska.
Děkuji, Antonín Haidlmaier.

Prodej: Manětín – u pošty 26. 2. 2021 ve 13.00 hod
9. 3. 2021 v 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
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)
• práce bagrem o hmotnosti 3 tuny,
hydraulická svahovka, kátrováni zeminy.
Telefon: 737 815 229, email: Macek.ml-osz@email.cz
Sociální práce a poradenství
v sociálních problémech nebo situacích a pomoc při
jejich řešení.
Kontakt: Městský úřad Manětín, Manětín č. p. 89,
331 62 Manětín, kancelář č. 2 v přízemí,
Hana Burdová, tel.: 373 392 258
e-mail: hburdova@manetin.cz
Registr poskytovatelů sociálních služeb – všechny sociální služby poskytující odborné sociální poradenství:
http://iregistr.mpsv.cz
Pečovatelská služba – středisko Manětín:
Mgr. Eva Sevelková, koordinátorka
Tel: 774 483 730, http://www.pecovatelskasluzba.cz/

Výkup kožek proběhne v Manětíně u městského úřadu
v sobotu 6. 2. 2021 a 6. 3. 2021 od 14.00 hodin. Králičiny 10 Kč. Výkup zajišťuje firma Růžena Kubešová,
tel. 415 749 562, 723 763 418.

Sběrný dvůr Nečtiny,
kam mohou vozit odpady i občané našeho města:
obsluha sběrného dvora:
604 794 428 (paní Jitka Stoklasová),
601 560 311 (pan Václav Pešta)
e-mail: obec@nectiny.cz
Provozní doba:
Pondělí:		
8.00–12.00 hod
Středa: 			
14.00–19.00 hod
Sobota:			
8.00–12.00 hod

Prodej slepiček Červený Hrádek prodává slepičky typu
Tetra hnědá, Dominant všechny barvy, slepičky Green
Shell – typu Araukana a Dark Shell – typu Maranska.
Stáří 16–20 týdnů, cena 185–229 Kč/ks.

UPOZORNĚNÍ
Sběrný dvůr Nečtiny upozorňuje, že odpad do sběrného dvora je možné bezplatně uložit pouze řádně
vytříděný a v omezeném množství.
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