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Vážení spoluobčané,
Josef Gilbert Matuška, starosta města
vstoupili jsme do roku 2019,
kdy si připomeneme 850 let
od první písemné zmínky
o našem městě. Nejprve však
Vám i Vašim blízkým přeji
hodně zdraví, štěstí, spokojenosti a kéž je rok 2019 pro
Vás opravdu rokem dobrým,
úspěšným!
Dovolte mi, abych se v tomto
zpravodaji podíval ještě na
uplynulý rok a napsal o tom,
co se podařilo. Děkuji Vám
všem, kteří jste jakýmkoli způsobem přispěli k tomu, co se
nám podařilo zorganizovat,
opravit či vybudovat. Velice si toho vážím. Dovolte
mi, abych také 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 únoru ve Stvolnech,
v dubnu v Mezí, v červnu ve Vladměřicích, v červenci v Brdě a v listopadu v Hrádku. V ostatních
měsících se konala zasedání zastupitelstva města
v kulturním domě v Manětíně.
Svatby v Manětíně v roce 2018
V roce 2018 se konalo v Manětíně celkem 47 svatebních obřadů, z toho 2 církevní – 1 v Manětíně
a 1 v Rabštejně nad Střelou, 31 na zámku v Manětíně, 4 na zámku v Rabštejně nad Střelou, 6 v obřadní

síni Městského úřadu, 1 v Brdě, 1 v Lipí, 1 v Mezí
a 1 v Rabštejně nad Střelou.
Co se povedlo v loňském roce:
Manětín
Nájemní byty města
V loňském roce jsme provedli kompletní rekonstrukci dalších čtyř bytových jader. Byla provedena
rekonstrukce koupelny v bytě správce v kulturním
domě. Proběhla kompletní rekonstrukce uvolněného přízemního bytu v č. p. 255. Byla provedena
výměna topení v bytě po záchrance v čp. 150. Proběhla výměna vchodových dveří v čp. 29.
Rekonstrukce v městských domech
V roce 2018 proběhla kompletní rekonstrukce prostor kadeřnictví v čp. 96 a rekonstrukce prostor
obchodu v čp. 91. Dům čp. 31 byl připojen na
teplovod. Proběhlo dokončení opravy omítek po

úniku vody v čp. 88. Byla zpracována projektová
dokumentace kompletní rekonstrukce kotelny v čp.
256.
Rekonstrukce domu čp. 92
Byla dokončena nová přístavba, kde budou veřejné
záchody. Hlavní akcí byla kompletní rekonstrukce
střechy dvorního objektu, která byla v havarijním
stavu. Po kompletní demontáži střechy a krovu
bylo přezděno nesoudržné zdivo a to téměř až do
úrovně parapetů oken. Byl instalován nový krov
včetně stropních trámů a nová krytina včetně
nových okapů a svodů. Byla dozděna propadlá
klenba v jedné místnosti tohoto objektu a také
dokončena kompletní rekonstrukce podlah a omítek v přízemí hlavní budovy. V zimních měsících
bude provedena dlažba v průjezdu. Pevně věřím,
že nové veřejné WC bude moci sloužit od jarních
měsíců. Celkové náklady v roce 2018 byly více
než 3 miliony Kč. Dotace z Plzeňského kraje činila
436.000 Kč. Bylo také připraveno připojovací místo
na teplovod.
Stavební úpravy hasičské zbrojnice – zázemí pro
výjezdovou jednotku
Proběhla další etapa stavebních úprav hasičské
zbrojnice – nové zázemí pro výjezdovou jednotku.
Tyto práce financovalo město ze svého rozpočtu
a z dotace z Programu Údržba a obnova kulturních
a venkovských prvků Ministerstva zemědělství ve
výši 700.000 Kč.
Obnova západní škarpy
Byla zahájena obnova západní škarpy – celkové
náklady v roce 2018 činily 1.903.375 Kč (dotace Ministerstva kultury 1.900.000 Kč). V roce 2019 bude
rekonstrukce pokračovat stavebními pracemi a restaurováním kamenné kašny, soch a váz.
Zprovoznění kašny na východní škarpě
V letních měsících byla zprovozněna kašna na východní škarpě. Celkové náklady na technologii a její
instalaci a zprovoznění byly cca 500 tisíc korun.
Program regenerace městských památkových
zón MK ČR
Pro Městskou památkovou zónu Manětína byla přidělena celkem částka 1.673.000 Kč. Byla provedena
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kompletní obnova podlahy lodi kostela a sakristie
a pokračovala i oprava vnitřních omítek v interiéru
kostela sv. Jana Křtitele v Manětíně. Celkové náklady v tomto roce činily 1.679.215 Kč.
Pro Městskou památkovou zónu Rabštejn nad
Střelou byla přidělena celkem částka 400.000 Kč.
Proběhla další etapa restaurování varhan v kostele Sedmibolestné Panny Marie v Rabštejně
nad Střelou. Celkové náklady v tomto roce byly
484.150 Kč.
Manětín – Leuchtenberg – setkání v roce 2018
Na pozvání pana starosty Antona Kappla jsem se
zúčastnil setkání bavorských starostů ve Weidenu
v únoru minulého roku. Na konci května 2018
přijel pan starosta spolu s dalšími bavorskými
starosty k nám do Manětína. Doprovázel je starosta z Hostouně ing. Miroslav Rauch. Starostové
si prohlédli město, zámek a následovalo setkání
v prostorách zámecké restaurace. Zástupci města
Leuchtenberg a zástupci dobrovolných hasičů
Leuchtenberg se zúčastnili Manětínských městských slavností a slavnostního požehnání nové
vlajky našeho města. Další příležitostí k setkání byl
koncert hudby J. A. Plánického Opella eclesiastica
ve farním kostele sv. Markéty v Leuchtenbergu. Na
svátek sv. Barbory v úterý 4. prosince přijel pan
starosta Kappl do Manětína opět, aby spolu se
svým předchůdcem p. Hermannem Lindnerem
a dalšími předal polovinu vybraného dobrovolného vstupného z výše zmíněného koncertu na
opravu kostela sv. Barbory v Manětíně. Po večerní
bohoslužbě v kostele sv. Barbory předal manětínské farnosti 300 Euro. Druhá polovina vstupného
byla věnována místnímu kostelu v Leuchtenbergu.
Příprava pozemků pro výstavbu nových rodinných domů v Manětíně
Dokončují se projekční práce na přípravě pozemků
pro nové rodinné domy v Manětíně. Podařilo se
dokončit jednání s ČEZ Distribuce a.s. o umístění
transformátoru. V nejbližší době bychom měli obdržet projektovou dokumentaci. Následně bude
požádáno o vydání územního rozhodnutí.
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Průtah městem III. etapa
Bylo vydáno územní rozhodnutí na další etapu
průtahu městem v části od křižovatky na Stvolny až k mostu. Město se odvolalo do vydaného
rozhodnutí, protože nesouhlasilo s podmínkami
obsaženými v závazném stanovisku památkářů.
Krajský úřad Plzeňského kraje tyto podmínky zrušil a ve zbytku vydané rozhodnutí potvrdil. Správa
a údržba silnic Plzeňského kraje bude pokračovat
v projektování pro stavební povolení.
Kanalizace a ČOV v Manětíně
Po vydání stavebního povolení na tuto stavbu byla
podána žádost o dotaci. Celkové plánované náklady na tuto akci jsou cca 100 milionů korun bez DPH.
V průběhu roku byla dotace schválena. V současné
době probíhá výběrové řízení na zhotovitele stavby. Stavba by měla být zahájena v roce 2019.
Změna č. 1 územního plánu Manětín
Byla dokončena změna č. 1 Územního plánu Manětín. Zastupitelstvo města na svém ustavujícím
zasedání dne 1. 11. 2018 tuto změnu vydalo, je
účinná od 29. 11. 2018.
Manětínsko-nečtinský mikroregion
V minulém roce mikroregion obdržel dotaci na pořízení vysokozdvižné plošiny. Stroj slouží při opravách veřejného osvětlení a při výškových pracích
na území mikroregionu.
Byly dodány kompostéry a štěpkovač. Kompostéry
byly rozdány mezi občany.
Brdo – děkuji místním občanům za péči o vzhled
a majetek obce. Proběhla oprava kamenného podstavce a zdobeného železného kříže u kapličky
v Brdě.
Hrádek – děkuji místním občanům za péči o vzhled
a majetek obce.
Újezd – děkuji místním občanům za péči o vzhled
a majetek obce.
Česká Doubravice – děkuji místním občanům za
péči o vzhled a majetek obce.
Mezí – byla dokončena elektroinstalace a provedeny další práce na budově hasičské zbrojnice. Byla
prováděna údržba zelených ploch návsi, převážně
pracovníky města.
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Stvolny – podařilo se dojednat s Plzeňským krajem
realizaci připravené rekonstrukce silnice z Manětína až na hranice kraje směrem na Močidlec včetně komunikace v obci. V návaznosti na tuto akci
byla provedena rekonstrukce místních komunikací
v obci z rozpočtu města a z dotace z Programu
stabilizace a obnovy venkova Plzeňského kraje ve
výši 300.000 Kč. Byla prováděna údržba zelených
ploch návsi převážně pracovníky města. Město
podpořilo obnovu fasády a repasi oken kostela
Narození Panny Marie ve Stvolnech.
Zhořec – byla prováděna údržba zelených ploch
návsi pracovníky města, ale i místními občany, za
což jim velice děkuji.
Kotaneč – byly prováděny lokální opravy cesty.
Opravu kaple včetně fasády jsme konečně dokončili. Byla prováděna údržba zelených ploch návsi
pracovníky města.
Lipí – děkuji místním občanům za udržování obce.
Proběhla oprava propustku v Lipí směrem k Radějovu. Celkové náklady byly 84.700 Kč. Z toho
dotace od Plzeňského kraje 76.000 Kč a 8.700 je
podíl města.
Vysočany – byla prováděna údržba zelených ploch
návsi převážně pracovníky města. Pokračovala rekonstrukce krajské silnice, v příštím roce by měla
pokračovat.
Vladměřice – byla provedena oprava místních komunikací v obci. Členy SDH byla provedena běžná
údržba a oprava místních veřejných komunikací.
Děkuji za tuto práci! Proběhla také oprava kaple na
návsi, byla opravena a natřena střecha, opraveny
vnitřní a vnější omítky, natřena fasáda a proveden
štěrkový okapový chodníček. Byla opravena komunikace od hlavní silnice na Ovčín.
Rabštejn nad Střelou – zajistili jsme péči o zeleň na
veřejných prostranstvích v majetku města. Probíhala
rekonstrukce historického mostu – stavba kompletně v režii Správy a údržby silnic Plzeňského kraje.
Radějov – elektrifikace městské části. Byly dokončeny projekční práce. Stavba je povolena. V současné době probíhá výběr zhotovitele. Práce by měly
být provedeny v tomto roce.
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Luková – byla prováděna údržba zelených ploch
návsi převážně pracovníky města. Byla provedena obnova válečného hrobu na počest padlým
v 1. světové válce v Lukové. Celkové náklady byly
120.032 Kč včetně DPH, dotace z Plzeňského kraje
byla 90.000 Kč. Byla dokončena strouha pro odvod
dešťových vod z obce.
Pro připomenutí alespoň některé konané akce:

Leden 2018 – Tříkrálová sbírka 2018
20. ledna 2018 – osmá pravá manětínská zabijačka
v areálu za kulturním domem.
2. února 2018 – 15. ples města Manětín v kulturním
domě
13. února 2018 – tradiční masopust v Manětíně
14.–21. dubna 2018 – konaly se opět myslivecké
dny v Manětíně a výstava trofejí
24. dubna 2018 – byl vysazen strom Olgy Havlové
mezi kostelem a školou na pozemku před jídelnou.
Druhý strom byl vysazen v areálu zámku v Rabštejně nad Střelou.
28. dubna 2018 – návštěva bývalého plzeňského
biskupa Mons. Františka Radkovského – poutní mše
svatá v kostele v Lukové za účasti paní senátorky
Milady Emmerové a asi 80 návštěvníků u příležitosti
svátku sv. Jiří, jehož jméno nese tento kostel.
3. května 2018 – setkání starostů okresu Plzeň-sever
s radou Plzeňského kraje v Manětíně.
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8. května 2018 – kladení věnců u pomníků 2. světové války
17. května 2018 – výlet pro tříkrálové koledníky
do zařízení diecézní charity Plzeň v Meclově, které
podporujeme z výtěžku Tříkrálové sbírky. Navštívili
jsme také Domažlice, kde pro nás bylo připravené
občerstvení a mimo jiné také setkání s domažlickým ponocným na náměstí.
25. května 2018 – Noc kostelů v některých kostelích
na Manětínsku.
30. května 2018 – navštívili Manětín starostové
z Německa a se zájmem si prohlédli město.
22. června 2018 – vítání občánků v Manětíně (13 nových občánků)
24. června 2018 – Manětínské městské slavnosti se
v minulém roce konaly již poosmé. V rámci slavností
proběhlo slavnostní přivítání, představení a požehnání nové vlajky města Manětín. Novou Manětínskou
vlajku požehnal plzeňský biskup Tomáš Holub.
20. července 2018 – festival Procházky uměním
Jitky Hosprové – Rabštejn nad Střelou.
4. srpna 2018 – Hudební odpoledne na zámku
v Manětíně, THE BACKWARDS – Beatles revival,
doprovodné kapely: Cerberos, Artur, Anakonda
Benda
10. srpna 2018 – „Lívancová“ pouť u sv. Barbory –
bohoslužba, setkání, divadlo a lívance
11. srpna 2018 – Zhořecká „sedmička“ – běžecký
závod a následné setkání ve Zhořci.
18. srpna 2018 – barokní slavnost v zámeckém
parku v Manětíně
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19.–25. srpna 2018 – dobrovolnická brigáda Workship – více než 40 dobrovolníků. Tato akce se
v našem regionu koná pravidelně, jejím cílem je
nezištně pomáhat. Účastníci připravili také řadu
kulturních či společenských akcí.
25. srpna 2018 – Česká Doubravice – setkání rodáků
28. srpna 2018 – koncert díla J. A. Plánického Opella
Eclesiastica v Manětíně. Dílo bylo provedeno ještě
na dalších místech – Klášter Teplá, Dobřany a Leuchtenberg.
7. září 2018 – festival Procházky uměním – koncert
Jitky Hosprové v Manětíně v kostele sv. Barbory
dopoledne pro školu a večer pro veřejnost.
7. září 2018 – Mezinárodní noc pro netopýry – osvětová akce na ochranu netopýrů na zámku
29. září 2018 lukostřelecká soutěž v Manětíně
30. října 2018 – setkání seniorů v kulturním domě
v Manětíně
23.–25. listopadu 2018 – Manětínský divadelní podzim 2018 – tradiční divadelní přehlídka divadelních
souborů v kulturním domě v Manětíně
2. prosince 2018 – o první adventní neděli slavnostní rozsvícení vánočního stromu na střední škarpě
v Manětíně.
23. prosince 2018 – do Manětína přivezli místní
skauti Betlémské světlo

taci ve výši 1.500.000 Kč z Ministerstva vnitra
a 500.000 Kč z Plzeňského kraje. Město ze svého
zaplatilo 2.065.600 Kč.
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 předvánoční v kostele
sv. Jana Křtitele. Již nyní se můžete těšit na letošní
koncerty.
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 promítají v našem kině! Jsem
rád, že si kino drží své příznivce.
Poděkování přispěvatelům Manětínského zpravodaje
Rád bych na tomto místě také poděkoval všem přispěvatelům Manětínského zpravodaje a to zvláště
těm pravidelným.

Poděkování:

XVI. ples města
Srdečně Vás zvu na XVI. ples města Manětín, který
se koná v pátek 25. ledna 2019 od 20 hodin v kulturním domě v Manětíně. Těšíme se na Vaši účast.

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. V minulém
roce proběhla další etapa rekonstrukce hasičské
zbrojnice – zázemí právě pro výjezdovou jednotku. Celkem město proinvestovalo více než jeden
milion korun.
Proběhla generální oprava CAS Tatra 815, byla
dokončena v dubnu. Celkové náklady byly
4.065.600 Kč. Na tuto opravu jsme obdrželi do-
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Tříkrálová sbírka 2019
Jako již tradičně se koná v první polovině ledna
Tříkrálová sbírka. Děkuji všem, kteří se podílí na
přípravě a organizaci!
9. pravá manětínská zabíjačka
V sobotu 19. ledna 2019 se bude opět konat manětínská zabíjačka, tentokrát nově v areálu Manětínských uzenin (dříve jídelna ZDV Manětín).
Srdečně zveme!
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Usnesení z 2. zasedání zastupitelstva
města Manětín – 19. 12. 2018
Eva Vaňková
Zastupitelstvo města bere na vědomí:
208/18 – zprávu o činnosti starosty od posledního
zasedání zastupitelstva města, která je přílohou
č. 1 tohoto usnesení.
209/18 – rozhodnutí o námitkách a Protokol o posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím
řízení u vybraného dodavatele a dodavatelů, kteří
se umístili na druhém a třetím místě.
Zastupitelstvo města schvaluje:
210/18 – program 2. zasedání ZM.
211/18 – zapisovatelkou jednání paní Evu Vaňkovou.
212/18 – ověřovateli zápisu paní Věru Janouškovcovou a pana Jana Fencla.
213/18 – rozpočtové opatření č. 13, které je přílohou č. 2 tohoto usnesení.
214/18 – rozpočet města na rok 2018 dle návrhu,
který je přílohou tohoto usnesení č. 3, přičemž
příjmy činí 35 164 tis. Kč, výdaje činí 32 644 tis. Kč
s tím, že rozpočet je navržen jako přebytkový.
Přebytek rozpočtu ve výši Kč 2 520 tis. Kč bude
použit na úhradu splátek úvěrů města.
215/18 – Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2020
až 2022, který je přílohou č. 4 tohoto usnesení.
216/18 – Smlouvu o dílo „Manětín – ČOV a kanalizace“ – Autorský dozor s Vodohospodářským
podnikem a. s., IČ: 62623508, která je přílohou
č. 5 tohoto usnesení, a pověřuje starostu jejím
podpisem.
217/18 – záměr prodeje pozemku parc. č.
147/2 o výměře 1 m2 v k. ú. Manětín dle GP č.
679-160/2018.
218/18 – záměr směny části pozemku parc. č. 934
o výměře cca 320 m2 v k. ú. Brdo u Manětína.
219/18 – záměr prodeje pozemku parc. č. st. 358/1
o výměře 181 m2 včetně budovy bývalé školní
dílny na něm stojící v k. ú. Manětín.
220/18 – záměr prodeje pozemku parc. č. st. 31
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o výměře 73 m2 včetně stodoly na něm stojící
v k. ú. Mezí.
221/18 – záměr prodeje pozemku parc. č. st. 48/1
o výměře 395 m2 pozemku parc. č. st. 48/2 o výměře 111 m2 včetně stodol na nich stojících v k. ú.
Zhořec u Manětína.
222/18 – prodej pozemku parc. č. st. 49 o výměře
5 m2 v k. ú. Zhořec u Manětína za cenu 500 Kč/m2
firmě ČEZ Distribuce a. s., IČ: 24729035.
223/18 – prodej pozemku parc. č. 539/2 o výměře
164 m2 v k. ú. Vysočany u Manětína dle geometrického plánu č. 93-339/2018 za cenu 100 Kč/m2
panu V. S. a paní A. Š..
224/18 – Smlouvu o zřízení služebnosti stezky
a cesty na lesním pozemku parc. č. 548/2 v k. ú.
Manětín dle GP č. 675 – 145/2018, která je přílohou
č. 6 tohoto usnesení, a pověřuje starostu jejím
podpisem.
Zastupitelstvo města pověřuje:
225/18 – první místostarostku pravomocemi na
úseku zajišťování kulturně společenských akcí
města, na úseku zajišťování správy majetku města,
finanční kontroly a kontroly hospodaření města.
226/18 – druhého místostarostu pravomocí řízení,
kontrolou, organizací práce včetně dodržování
předpisů BOZP a PO zaměstnanců zařazených
do organizační složky města „Technické služby
města Manětín“.
Zastupitelstvo města doporučuje:
227/18 – od 1. 1. 2019 sjednávat nájemné v městských bytech ve výši 60 Kč/m2 za měsíc.
228/18 – od 1. 1. 2019 sjednávat nájemné v bytech v domech s pečovatelskou službou ve výši
40 Kč/ m2 za měsíc.
Příští zasedání zastupitelstva města se bude
konat 30. ledna 2019 v Manětíně.
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Skautský oddíl Sagitta
Ondřej Fábera – Vondra, vedoucí 44. oddílu Sagitta
Prosinec přinesl do programu našeho skautského
oddílu množství zajímavých akcí, z nichž některé
pro nás byly premiérou. A premiérou velmi příjemnou!
Hned v sobotu 1. prosince vyrazila naše nejstarší
družina Divoké tlapy společně s bývalými členy
oddílu Markétou a Filipem po stopách astronomické noční kešky Manětínská tma s následnou
přespávačkou na manětínské faře. Úplně všechno
sice neproběhlo podle původních plánů, ale to
vlastně často bývá na našich výpravách nejlepší.
Vše jsme si tedy společně užili a druhý den ráno
jsme opět vyrazili do svých domovů. Výpravu vedla
Linda, zatímco Vondra všechny „jistil“ ze dna vypuštěné přehrady Hracholusky, kam měly původně
na výpravu vyrazit Divoké tlapky.
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V sobotu 15. prosince jsme zažili velkou premiéru
s Betlémským světlem, které podle některých zdrojů
v roce 2018 slavilo kulaté narozeniny. Vůbec poprvé
totiž bylo skauty přivezeno v roce 1988 z Betléma
do rakouského Lince, v dalších letech pak vyráželo
na svou pouť po mnoha zemích Evropy a Ameriky z Vídně. Do České republiky Betlémské světlo
poprvé dorazilo v roce 1989, kdy bylo symbolicky
rozdáváno v Praze na Václavském náměstí. V dalších
letech pak převzali organizaci rozvozu Betlémského
světla skauti z Brna. A protože třicáté narozeniny je
třeba pořádně oslavit, rozhodli se rakouští skauti, že
v roce 2018 bude světlo opět symbolicky rozdáváno
v linecké katedrále Mariendom, což je největší kostel
v celém Rakousku. Našemu skautskému středisku
Ichthys pak připadla čestná úloha převzít Betlémské
světlo pro celou Českou republiku. Náležitě vybaveni
lucernou a českou vlajkou jsme proto jako osmička
statečných vyrazili vlakem vstříc daleké cestě do
Lince a zpátky, která celkově trvala více než devět
hodin. V katedrále nás čekalo přes tisíc skautů z evropských zemí od Ukrajiny až po Portugalsko a také
z USA. Slavnostního předávání Betlémského světla
se za každou zemi přímo účastní praporečník, přímluvce a světlonoš. Praporečník drží národní vlajku,
přímluvce do mikrofonu pronese krátkou modlitbu
nebo prosbu a světlonoš si světlo převezme od Dítěte Betlémského světla, kterým byl v roce 2018 vybrán jedenáctiletý Niklas Lehner. Praporečníkem byl
Tomáš Náhlík – Jonatán z oddílu Pardi, přímluvkyní
Anička Podlipná od Poutníků a světlonošem Vondra
od nás ze Sagitty. Bylo příjemné užít si svých pár
minut slávy v katedrále a potom bylo možná horší
dívat se na záznamy České televize a rakouské ORF
a říkat si, co jsme to tam těm novinářům povídali.
Z našeho oddílu se výpravy pro Betlémské světlo
zúčastnili Janek, Linda, Obětík a Vondra.
Největším potěšením je ovšem o pár dní později rozdávat to Betlémské světlo, které námi bylo
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osobně převzato za velké slávy v linecké katedrále,
dětem nebo babičce kdesi na venkově na nádraží,
náměstí, návsi či v kostele, a udělat jim tak třeba
velkou radost. My skauti totiž radost lidem děláme rádi. A to rozdávání letos bylo spojeno s další
premiérou, protože v neděli 16. prosince byla výluka na nám svěřené železniční trati Plzeň–Žatec,
a proto jsme Betlémské světlo do Kaznějova, Plas,
Žihle, Blatna, Kryr, Vroutku, Podbořan a kralovickým a žateckým skautům poprvé vezli náhradní
automobilovou dopravou. Bylo to logisticky náročnější, protože tradiční skupiny zájemců o světlo
leckdy zmateně čekaly na opuštěných nádražích
i vzdálených zastávkách náhradního autobusu,
ale zvládli jsme to.
Ve čtvrtek 20. prosince nás čekalo další milé dobrodružství, protože jsme původně chtěli vyrobit
přání pro starší lidi v domovech seniorů a zapojit se
jako jiné skautské oddíly do oficiální akce Ježíškova
vnoučata. Přání ale družina Divoké tlapky nestihla
vyrobit včas, což bylo nakonec dobře. Rozhodli
jsme se proto pro lepší řešení, že vlastnoruční přání
osobně rozdáme lidem v manětínských domech
s pečovatelskou službou. Díky vstřícnosti paní
Václavíkové z manětínské pobočky Centra pečovatelských a ošetřovatelských služeb a osobního
doprovodu Heleny Štikové se nám podařilo rozdat
všechna vyrobená přání, zazpívat každému z navštívených seniorů jinou vánoční koledu, popřát
klidné Vánoce a snad ještě udělat radost. Byla to
leckdy opravdu krásná a dojemná setkání dětí se
starými lidmi, která pro řadu z nás nakonec byla tím
nejsilnějším skautským vánočním zážitkem. Všem
zúčastněným proto patří opravdu velký dík.
A to už se přiblížil poslední předvánoční víkend
a maraton v podobě dvoudenní oslavy skautských
Vánoc na manětínské faře. V sobotu 22. prosince
jsme byli v kostele na mši a vzápětí jsme si na faře
rozdali dárky u ozdobeného vánočního stromu.
O společnou večeři se postaraly Divoké tlapy a Zorka – Vzoreček se svým narozeninovým dortem,
snídani si vzaly na starost Divoké tlapky a přípravu
bramborového salátu k nedělnímu obědu bravurně
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zvládli Divocí tlapáci. Zvláštní poděkování za velkou pomoc s přípravami si zaslouží rádcové družin
a dále Saša za přípravu
dřeva a Maruška s Anežkou, které se úspěšně seznamovaly s naším oddílem a chystají se s námi
jet na letní tábor. V neděli odpoledne jsme ještě
stihli ozdobit dobrotami
pro zvířata strom v lese
a také naši světlušku Betty. A pak jsme se už postupně rozloučili a věnovali se večernímu rozdávání Betlémského světla
v Manětíně, Dolní Bělé, Stvolnech a Žihli. A tak se
loučíme přáním všeho dobrého do nového roku
i se čtenáři Manětínského zpravodaje!
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CENÍK SLUŽEB A MATERIÁLU POSKYTOVANÝCH M STEM MAN TÍN
pro rok 2019
Dopravní prostƎedek

cena vē. 21% DPH

MULTICAR M-25
Nakládka, vykládka a ēekání
MULTICAR M-25 hydraul. plošina
Práce montážní
ekání
TATRA solo
s vlekem PANAV
Nakládka, vykládka a ēekání
AVIE D 90
Nakládka, vykládka a ēekání
UNC 060 univerzální nakladaē
ekání
LOCUST smykový nakladaē
ekání
WACKER NEUSON pásový bagr
ekání
TRAKTOR John Deere
Nakládka, vykládka a ēekání
Kontejner a pƎídavné zaƎízení

20 Kē
300 Kē
20 Kē
600 Kē
300 Kē
34 Kē
44 Kē
300 Kē
34 Kē
300 Kē
650 Kē
300 Kē
650 Kē
300 Kē
650 Kē
300 Kē
600 Kē
300 Kē
120 Kē

za 1 km
za 1 hod
za 1 km
za 1 hod
za 1 hod
za 1 km
za 1 km
za 1 hod
za 1 km
za 1 hod
za 1 hod
za 1 hod
za 1 hod
za 1 hod
za 1 hod
za 1 hod
za 1 hod
za 1 hod
za 1 den

PRÁCE ETY manuální
odborná

300 Kē
380 Kē

za 1 hod
za 1 hod

CENÍK PRODÁVANÉHO MATERIÁLU A ZBOŽÍ CENA V. 21% DPH
Ledvické uhlí
OƎech 1
OƎech 2
Písek bílý
Písek ēervený
Písek praný
Cement
Vápno
Beton

325 Kē
310 Kē

q
q

30 Kē
40 Kē
48 Kē
80 Kē
105 Kē

q
q
q
25 kg
25 kg
m3

1500 Kþ

Objednávky vyƎizuje: Petr Poláēek, tel. 602 213 464
Pozn.: Ceny se mohou mĢnit v závislosti na cenách dodavatelských.

10

MANĚTÍNSKÝ ZPRAVODAJ

leden

Kino Sokol
Tomislav Štika
Nejlepším evropským filmem roku 2018 byl vyhlášen evropskou filmovou akademií snímek Studená
válka. Oceněn byl ve všech hlavních kategoriích –
nejlepší film, režie, scénář, herečka a střih.
Pátek 18. 1. 2019, 20 hod.
STUDENÁ VÁLKA (romantický, drama, Polsko, Francie, 2018)
Režie: Pawel Pawlikowski
Hrají: Joanna Kulig, Tomasz
Kot, Agata Kulesza, Borys
Szyc, Adam Ferency
V období budování stalinského Polska, ale také
moderní západní Evropy
se odehrává příběh velké
osudové lásky zpěvačky
Zuly a skladatele Wiktora.
Nedokážou žít spolu, ale
zároveň se fatálně přitahují a nevydrží být bez
sebe. V kulisách Varšavy, Berlína a Paříže zní jazzová a folklorní hudba a Zula s Wiktorem rozehrávají nádhernou, ale hořkou baladu, svoji vlastní
studenou válku. Kunderovsky laděným milostným
eposem navazuje Pawel Pawlikowski na úspěch
oscarové Idy. Za dílo nabité elektrizující hudbou
i obrazovou krásou byl na festivalu v Cannes odměněn Cenou za nejlepší režii. (Aerofilms)

Pátek 1. 2. 2019, 18 hod.
PLANETA ČESKO (přírodopisný, dokumentární,
Česko, 2017). Režie: M. Polák
Hrají: Kryštof Hádek (vypravěč)
Naše příroda je pestrá jako málokde na světě. Krásu
a dobrodružství máme na dosah ruky – stačí se jen
dobře dívat! První celovečerní film o české přírodě
ukazuje díky nejmodernějším technologiím fascinující
dobrodružství zvířat a rostlin žijících kolem nás zcela
zblízka. Seznamte se s tetřevem tokajícím za úsvitu,
se vzácnými sysly, s nimiž
na louce laškují děti, ledňáčkem prorážejícím při lovu
střemhlav vodní hladinu,
s lososy putujícími z českých
řek do moře a zpátky nebo
s užovkami v dramatickém
zápase s rybí kořistí. Prožijte
vzrušující výpravu za muflony, bobry, modrajícími žabáky a desítkami dalších
hrdinů. Některé z nich možná ani neznáte – divočina
přitom začíná hned za vašimi dveřmi! (Aerofilms)
Vstupné na všechna představení je dobrovolné.
Průběžně aktualizovaný program naleznete na webových stránkách: www.manetin.cz/mesto/kino

Blahopřejeme
Věra Janouškovcová, Josef Gilbert Matuška
Blahopřejeme našim spoluobčanům, kteří se dožívají v tomto měsíci
životního jubilea. Přejeme všechno dobré, hodně zdraví, štěstí a radosti
do dalších let!
Jubilanti v měsíci lednu:
Otilie Václavíková (85 let) Manětín, Jaroslava Šimková (86 let) Manětín,
Libuše Urbanová (88 let) Manětín, Marie Antonová (70 let) Rabštejn nad
Střelou a Jarmila Wollrábová (81 let) Manětín.

2019
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Místní poplatky v roce 2019
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 2019 a je možné je uhradit:
– bezhotovostním převodem účet město číslo
246 820 690/0300 pod variabilními symboly, které
jsou stále stejné, v případě potřeby Vám je sdělíme
na telefonním čísle 373 392 258 (příp. do zprávy pro
příjemce uveďte jméno, příjmení a adresu)
– hotově nebo platební kartou v pokladně města.

Ceny dřeva v samovýrobě a prodej paliva – rok 2019
Petr Janouškovec
Ceny dřeva v samovýrobě
Užitkové dřevo: 700 Kč/m3 + DPH 21% 847 Kč/m3
Tyče, tyčovina:
200 Kč/m3 + DPH 21% 242 Kč/m3
Palivo:
121,74 Kč/prm + DPH 15%    140 Kč/prm
Palivo nehroubí: 60,87 Kč/prm + DPH 15 % 70 Kč/prm
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
2019 pro zájemce v dostatečném množství.
Prodej paliva
bez dovozu: 495,65 Kč/prm + DPH 15%	 570 Kč/prm
s dovozem: 547,83 Kč/prm + DPH 15% 	 630 Kč/prm
Ceny samovýrob i paliva platí pouze pro stálé občany,
chalupáře, chataře z Manětína a příslušných obcí.
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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
4 500 Kč/ha
+ DPH 21 %
2) zalesňování sázecím strojem RZS-1
– kompletní posádka
– cena
2,30 Kč/sazenice + DPH 21 %
– pouze traktorista
– cena
1,32 Kč/sazenice + DPH 21 %
3) výkup dřeva – na lokalitě odvozní místo, příp. na
lokalitě manipulační sklad Kasárna (cena dohodou)
4) nabídka kulatiny pro stavebníky (cena smluvně)
5) v případě zájmu prodej palivové štěpky (cena
smluvně)
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Mikuláš – 5. 12. 2018
Adam Ptáčník (9. třída)

Stejně jako každým rokem se i letos 5. 12. ráno
žáci 9. třídy převlékli za Mikuláše, čerty a anděly
a začali chodit do jednotlivých tříd. Nejprve navštívili 1. a 2. třídu, kde se některé děti opravdu
bály. Měly proč, bylo zde i pár hříšníků, kterým
bylo nakonec vše odpuštěno po zazpívání písničky. Po 9. hodině se vypravil celý průvod do

mateřské školy. I tam měla svatá družina respekt.
Dále obešli zbytek 1. stupně ZŠ. A nakonec celý
2. stupeň. A tam bylo o hodně více hříšníků.
Hodným dětem rozdávali bonbóny a zlobivým
brambory a uhlí. Mikulášská nadílka se velice
vydařila.

Advent v domě s pečovatelskou službou
Jitka Denková
Děkujeme žákyním ZŠ Manětín a jejich paní učitelce, že nás 18. prosince přišly navštívit a zazpívaly
a zahrály nám krásné koledy. Také děkujeme za
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dárečky, které potom všem rozdaly. Krásně jsme
se naladili na vánoční atmosféru.
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Z kultury, obchodu, sportu a další informace
Víceúčelové hřiště Manětín
Objednávky na tel. čísle 728 678 889.
Město Manětín oznamuje, že od ledna 2019 bude
vývozním dnem komunálního odpadu pátek, a to
ve všech částech města. Protože došlo ke změně
vývozní firmy, žádáme občany o trpělivost a pochopení, pokud by se zpočátku vyskytly nějaké nedostatky. V tomto případě se prosíme obraťte na
kancelář č. 2 MěÚ – tel. 373 392 258 nebo na posádku
firmy Skládka Vrbička s. r. o. – tel. 773 537 302.
16. Ples města Manětín
Město Manětín pořádá tradiční ples, který se bude
konat v pátek 25. 1. 2019 od 20.00 hodin v kulturním
domě v Manětíně. Hraje hudební skupina „Pády“.
Bohatá tombola, vstup ve společenském obleku.
Vstupné 100 Kč. Předprodej vstupenek od 14. 1. 2019
– webové stránky města, kancelář č. 2 MěÚ.
Oznámení o změně ceny vodného od 1. 1. 2019
od Vodárenské a kanalizační a. s. Plzeň
Stará cena vč. 15 % DPH
Voda pitná a užitková
64, 81 Kč/m3
Nová cena vč. 15 % DPH
Voda pitná a užitková
65,99 Kč/m3
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.
POVED s. r. o. – Plzeňský organizátor veřejné
dopravy oznamuje:
od 9. prosince 2018 došlo k posílení víkendové
dopravy na trase z Plzně přes Dolní Bělou do Manětína. Z Plzně do Dolní Bělé pojedou nové spoje
v 9.00 a ve 13.00, zpět ve 12.10 a v 16.10 hod. Spoje
v 9.00 z Plzně a ve 12.10 hod z Dolní Bělé budou
navíc o letních prázdninách prodlouženy až do/z
Manětína. Spoje 13, 14 a 38 linky 460030 budou
nově obsluhovat zastávku Mrtník, I.
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Výkup kožek proběhne v Manětíně u městského
úřadu v sobotu 2. 2. 2019 od 14.00 hodin. Králičiny
10 Kč. Výkup zajišťuje firma Růžena Kubešová, tel.
415 749 562, mobil 723 763 418.
Divadelní spolek MLASK uvádí premiéru hry Naši
furianti, v sobotu 9. 2. 2019, v kulturním domě
v Manětíně, od 19.00 hodin. Vstupenky na představení je možné zakoupit v lednu na poště.
CPOS Město Touškov, středisko Manětín
Hledá pečovatelku na DPP/DPČ, která by vypomáhala ostatním pečovatelkám a v případě potřeby je
zastupovala. Podmínkou je: trestní bezúhonnost,
ŘP sk. B, časová flexibilita, chuť dále se vzdělávat,
bydliště v blízkosti Manětína nebo Nečtin výhodou.
V rámci pracovní náplně je možné si dodělat kurz
pracovníka v sociálních službách. V případě zájmu
kontaktujte p. Václavíkovou, tel: 774 483 706, budou
Vám poskytnuty bližší informace.
Truhlář-nábytkář
(i bez praxe)
– Nábytek Štuksa, spol. s r. o.
Firma s dvacetiletou tradicí
hledá kolegu pro výrobu nábytku.
• nabízíme vysoké pracovní ohodnocení, vstřícné
jednání
• jednosměnný provoz 6–14 hod (od pondělí do
pátku, víkendy pouze výjimečně).
• zakázková výroba – nejedná se o jednotvárnou,
sériovou výrobu
• velmi dobré podmínky v příjemném prostředí
na moderních strojích
• stabilní a sympatický kolektiv, zajímavou práci
při realizaci kompletních interiérů
• praxe není podmínkou – rádi šikovné lidi zaučíme
Informace o pozici:
Místo pracoviště:
Manětín 311
Typ pracovního poměru: Práce na plný úvazek
Délka pracovního poměru: Na dobu neurčitou
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Typ smluvního vztahu:
Benefity:
		
		

Pracovní smlouva
Bonusy/prémie,
Příspěvek na penzijní/
životní připojištění

Sběrný dvůr Nečtiny,
kam mohou vozit odpady i občané našeho města:
telefon – obsluha sběrného dvora
604 794 428 (paní Jitka Stoklasová),
601 560 311 (pan Václav Pešta),
e-mail: obec@nectiny.cz,
606 091 936 (pan Votýpka za provozovatele sběrného
dvora Marius Pedersen a. s.)
e-mail: jaromir.votypka@mariuspedersen.cz
Provozní doba:
Pondělí:
Středa:
		
		
		
Sobota:

2019

8.00 hod.–12.00 hod.
14.00 hod.–19.00 hod.
(březen–listopad)
12.00 hod.–17.00 hod.
prosinec, leden, únor!
8.00 hod.–12.00 hod.

ESKÁ POJIŠeOVNA
Ing. Dana Krepindlová (roz. Holotová)
tel.: 777 023 423
asistentka: 773 333 606
Otevírací doba kanceláƎ MAN TÍN:
ManĢtín 89, 331 62 (v budovĢ MĢÚ 1. patro)
PondĢlí: 9–12 h a 13–16 h
StƎeda: 9–12 h a 13–16 h
Ostatní poboēky, ve kterých nás najdete:
Plasy, TƎemošná, Horní BƎíza, Chrást,
MĢsto Touškov
Ostatní dny dle tel. domluvy, možná je
i osobní návštĢva u klienta.
Nabídka a servis klientƽm:
9 Životní, úrazové a dĢtské pojištĢní
9 Povinné a havarijní pojištĢní aut
9 PojištĢní domácnosti, staveb a odpovĢdnosti
9 Cestovní pojištĢní
9 PojištĢní firem
9 Penzijní pƎipojištĢní, stavební spoƎení, investice
9 Hypotéky, úvĢry a jejich pojištĢní
9 Kompletní poradenství a servis v této oblasti
POMOC P\I HLÁŠENÍ POJISTNÝCH UDÁLOSTÍ
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16

MANĚTÍNSKÝ ZPRAVODAJ

leden

