MANĚTÍNSKÝ
ZPRAVODAJ

XLV. ročník
listopad 2019

Zpravodaj Městského úřadu v Manětíně / MK ČR E 12287

Cesta za kaolinem
– podzimní exkurze pro žáky 7. a 8. třídy
Katka Malá, Žákyně 7. Třídy
Dne 24. 9. 2019 jsme jeli společně s osmou třídou na
zajímavou exkurzi nazvanou „Cesta za kaolinem“. První zastávku jsme měli v Nevřeni, kde se nachází nově
vybudované Centrum Caolinum a teprve letos zpřístupněný hlubinný kaolinový důl. Do dolu šla nejdříve
osmička a my jsme zatím procházeli naučnou stezku,
kde jsme se z informačních panelů dozvěděli zajímavé
informace nejen o kaolinu, ale i o přírodě kolem Nevřeně. Stezka byla značená mlátkem zkříženým s želízkem
a dovedla nás až ke vstupu do dolu. Dozvěděli jsme
se, že dříve se do dolu vstupovalo úzkou šachtou, což
se změnilo, když Nevřeň souhlasila, že se v dole bude
natáčet pohádka „Čertí brko“. Aby filmaři dostali do
dolu techniku, museli nejdříve vybudovat pořádný
vstup. V dole jsme museli mít na hlavě helmy. Procházeli
jsme širokými chodbami, kde se v hornině podobné

pískovci kaolin nacházel. Mohli jsme si na něj
sáhnout a dokonce si vzít vzorek s sebou. Protože se svojí strukturou podobá modelíně, jsou
zdi polepené nejrůznějšími výtvory, které tu zanechali
předchozí návštěvníci. Některým jsme se museli za-

smát. V dole bylo asi 10° C, takže docela
chladno, ale bylo to tak zajímavé, že jsme
zimu skoro nevnímali.
Další a zároveň poslední naše zastávka byla
na kaolince v Kaznějově, kde jsme pro změnu navštívili lom. Firma těžící kaolin se jmenuje LB Minerals. Areál je velmi rozsáhlý,
takže jsme nestihli projít všechno. V lomu
jsme viděli vlastní těžební plochy, ale také
jezírka sloužící k zachycování odpadních
vod po plavení kaolinu a nakonec i rekultivované plochy. Voda v nádržích měla nazelenalou barvu a horniny kolem všechny
odstíny okrové a hnědé. Také tady se na-

táčela pohádka, Princezna ze mlejna 2. Pan průvodce
nám vysvětlil, jak kaolin vznikl, k čemu se používá, dozvěděli jsme se něco o historii těžby na Plzeňsku a viděli
obrovské těžební stroje.

Exkurze se nám moc líbila a děkujeme paní Honomichlové z Centra Caolinum a panu řediteli závodu LB Minerals Zimovi, že nám umožnili tato místa navštívit.

Vážení spoluobčané,
Josef Gilbert Matuška, starosta města
zdravím Vás všechny na začátku listopadu. Začátkem
tohoto měsíce vzpomínáme na naše zemřelé blízké.
Je důležité, abychom sobě i našim dětem připomínali
kořeny našich rodin a rodů, abychom si uvědomovali
život rodiny v jeho nejširších souvislostech. To, co
nám zde naši předkové zanechali, je nejen důkazem
o jejich schopnostech a umění, ale také závazkem
pro nás pro všechny. Dnes bych se s Vámi chtěl podělit o následující:
Příprava rozpočtu města na rok 2020
Byla zahájena příprava rozpočtu města na rok 2020.
Zvu tedy zástupce spolků a organizací, aby se ozvali
se svými projekty a žádostmi na příští rok, nejpozději
do 15. listopadu 2019.
Setkání seniorů
V úterý 29. října 2019 se konalo v kulturním domě
v Manětíně setkání seniorů, kterého se zúčastnilo
více než 100 lidí z obvodu města Manětín a obce
Štichovice. Srdečná atmosféra setkání byla umoc-

něna hudebním doprovodem kapely MM Music.
Děkuji všem, kteří se podíleli na přípravě a organizaci
setkání!
Rozsvícení vánočního stromu
O první adventní neděli 1. prosince 2019 od 16.30 hodin se bude konat na střední škarpě v Manětíně slavnostní rozsvícení vánočního stromu. Občerstvení
zajištěno. Všichni jste srdečně zváni!
Pozvánka na akce v Manětíně, některé i trochu
s předstihem
15.–17. 11. 2019 – Manětínský divadelní podzim –
10. ročník
7. 12. 2019 v 16 hodin – koncert v kostele sv. Barbory
– ženský pěvecký sbor Cantoria Praha
21. 12. 2019 v 18 hodin – předvánoční koncert v kostele – Roháči z Lokte
31. 1. 2020 – XVII. Ples města Manětín v kulturním
domě

Usnesení z 11. zasedání zastupitelstva města Manětín
konaného dne 30. 10. 2019
Eva Vaňková
Zastupitelstvo města bere na vědomí:
142/19 – zprávu o činnosti starosty od posledního
zasedání zastupitelstva města, která je přílohou č. 1
tohoto usnesení.
Zastupitelstvo města schvaluje:
143/19 – program 11. zasedání ZM.
144/19 – zapisovatelkou jednání paní Evu Vaňkovou.
145/19 – ověřovateli zápisu pana Jana Fencla a pana
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Miloslava Brože.
146/19 – rozpočtové opatření č. 8, které je přílohou č.
2 tohoto usnesení.
147/19 – záměr prodeje části pozemku parc. č. 625/1
o výměře cca 200 m2 v k. ú. Manětín.
148/19 – odkoupení pozemku parc. č. 1740 o výměře
385 m2 v k. ú. Manětín od Úřadu pro zastupování státu
ve věcech majetkových za cenu 9 000 Kč.
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149/19 – pana Ing. J. B. jako přísedícího Okresního soudu Plzeň-sever.
150/19 –
1. koupi spoluvlastnického podílu o velikosti 1/15 na
pozemkové parc. č. 1856 o výměře 15 m2 – vodní plocha, koryto vodního toku umělé, pam. zóna – budova,
pozemek v památkové zóně, vše zapsáno na LV č. 106
u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj, Katastrální
pracoviště Kralovice, pro obec a k. ú. Manětín,
2. účast města Manětín ve výběrovém řízení s aukcí na
prodej nemovitého majetku – podílu o velikosti 1/15 na
pozemkové parc. č. 1856 o výměře 15 m2 – vodní plocha, koryto vodního toku umělé, pam. zóna – budova,
pozemek v památkové zóně, vše zapsáno na LV č. 106
u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Kralovice, pro obec a k. ú. Manětín, kterou pořádá Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
za podmínek stanovených v oznámení o výběrovém
řízení s aukcí pod č. j. UZSVM/P/22782/2019-HMSU ze
dne 1. 10. 2019,
3. uhrazení jistoty ve výši Kč 40,- (čtyřicetkorunčeských), kterou složí město na účet dle podmínek stanovených v oznámení o výběrovém řízení s aukcí pod
č. j. UZSVM/P/22782/2019-HMSU ze dne 1. 10. 2019,
4. svěření pravomoci dle § 85 písm. n) zákona č.
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění,
starostovi, a to v části rozhodnutí o maximální částce ve
věci podání nabídky na koupi podílu o velikosti 1/15 na
pozemkové parc. č. 1856 o výměře 15 m2 – vodní plocha, koryto vodního toku umělé, pam. zóna – budova,
pozemek v památkové zóně, vše zapsáno na LV č. 106
u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Kralovice, pro obec a k. ú. Manětín, v nabídce ve
výběrovém řízení dle bodu 2. tohoto usnesení,
5. pověření starosty zastupováním města Manětín ve
výběrovém řízení s aukcí dle bodu 2. tohoto usnesení,
151/19 –
1. koupi pozemku p. č. st. 49 o výměře 512 m2 – zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba –
budova s č. ev. 72 (stavba pro rodinnou rekreaci), vše
zapsáno na LV č. 47 u Katastrálního úřadu pro Plzeňský
kraj, Katastrální pracoviště Kralovice, pro obec Manětín
a k. ú. Rabštejn nad Střelou,
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2. účast města Manětín jako dražitele v dražbě nemovitého majetku – pozemku p. č. st. 49 o výměře
512 m2 – zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je
stavba – budova s č. ev. 72 (stavba pro rodinnou rekreaci), vše zapsáno na LV č. 47 u Katastrálního úřadu pro
Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Kralovice, pro obec
Manětín a k. ú. Rabštejn nad Střelou, kterou pořádá
dne 5. 11. 2019 za podmínek stanovených v dražební vyhlášce FÚ pro Plzeňský kraj, Územní pracoviště
v Kralovicích, se sídlem nám. Osvobození 886, 331 41
Kralovice, pod č. j. 1831608/19/2309-00540-401492 ze
dne 27. 9. 2019 ve věci daňové exekuce nařízené exekučním příkazem č. j. 887265/19/2309-00540-404990
ze dne 12. 4. 2019,
3. uhrazení jistoty ve výši Kč 10 000 (desettisíckorunčeských), kterou složí město na účet dle dražební
vyhlášky č. j. 1831608/19/2309-00540-401492 ze dne
27. 9. 2019,
4. svěření pravomoci dle § 85 písm. n) zákona č.
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném
znění, starostovi, a to v části rozhodnutí o maximální
částce ve věci podání nabídky na koupi pozemku p. č.
st. 49 o výměře 512 m2 – zastavěná plocha a nádvoří,
jehož součástí je stavba – budova s č. ev. 72 (stavba
pro rodinnou rekreaci), vše v k. ú. Rabštejn nad Střelou,
v nabídce v dražbě dle bodu 2. tohoto usnesení,
5. pověření Ing. Ivany Soukupové zastupováním města
Manětín v dražbě dle bodu 2. tohoto usnesení a jako
náhradníka Ing. Ondřeje Fáberu a pověřuje je činit
pouze taková podání, aby celková cena vydražených
nemovitostí nepřesáhla sumu určenou rozhodnutím
starosty o maximální částce,
6. platnost tohoto usnesení pro účast města Manětín
v případných dalších následujících dražbách nemovitostí uvedených v bodu 1., bude-li vyhlášena v budoucnosti proti povinnému na stejný majetek další veřejná
dražba.
152/19 – Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnost v k. ú. Manětín, č. IV-12-0013806/VB/01, která
je přílohou tohoto usnesení č. 3, a pověřuje starostu
města jejím podpisem.
153/19 – Smlouvu s ČEZ Distribuce a. s., IČ 24729035, o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IP-12-0004499/
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VB/001, která je přílohou tohoto usnesení č. 4, a pověřuje starostu města jejím podpisem.
154/19 – Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení
věcného břemene a dohodu o umístění stavby č.
IV-12-0015209/03 s ČEZ Distribuce a. s., IČ 24729035,
která je přílohou tohoto usnesení č. 5, a pověřuje starostu města jejím podpisem.
155/19 – Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne
29. 3. 2019, jejímž předmětem je realizace stavebních
prací na veřejné zakázce „Manětín – ČOV a kanalizace“, který je přílohou tohoto usnesení č. 6, a pověřuje
starostu města jeho podpisem.

156/19 – nabídku na dodávku poklopů s logem města
od firmy Stavmonta s. r. o., IČ 40525007, která je přílohou tohoto usnesení č. 7.
157/19 – bezúplatný převod auta CAS 25 – Škoda Š 706
z majetku města do majetku Sboru dobrovolných hasičů Manětín, IČ 49746740.
Zastupitelstvo města neschvaluje:
158/19 – záměr prodeje domu čp. 118 na pozemku parc.
č. st. 147/1 o výměře 261 m2 v k. ú. Manětín, pozemku
parc. č. 157/1 o výměře 71 m2 v k. ú. Manětín a pozemku
parc. č. 159/6 o výměře 231 m2 v k. ú. Manětín.

Městská knihovna Manětín
Alena Fišerová
V měsíci listopadu jsme si pro Vás připravili TVOŘIVOU
DÍLNIČKU. 27. 11. (středa) od 16.00 budeme vyrábět
zajímavé vánoční dekorace a ozdoby. Bližší informace
najdete v knihovně, nebo na našich www stránkách.
Knihy si od září můžete vybírat také v našem ON-LINE
KATALOGU, který najdete na adrese: https://katalog.
manetin.cz/. Přístupný je také z webu města Manětín,
nebo nových webových stránek knihovny: https://
knihovnamanetin.webnode.cz/.
Soutěž pro děti o vstupenky do ZOO Plzeň bude ukončena 16. 12. 2019. Děti, které se zapojily, mají do této
doby možnost získat všechna potřebná razítka. J
Brýle v knihovně
Od měsíce září jsou v knihovně k dispozici k zapůjčení DIOPTRICKÉ BRÝLE. Čtenář, který si své zapomene
vzít s sebou do knihovny, má možnost půjčit si jemu
vyhovující brýle u nás a pohodlně si číst a vybírat své
oblíbené knihy, časopisy, hry... Máme k dispozici:
+1,00 / +2.00 / +3.00 / +1.50 / +2.50 / +3.50
Nové knihy v MěK Manětín (výběr)
pro dospělé:
Joy Fielding – Špatná dcera
Lasse Holm – Vikingové.
Nájezdy synů
Klára Janečková – Vítěz
Petra Dvořáková – Chirurg
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Miloš Doležal – Čurda z Hlíny:
tři dokumentární povídky
z protektorátu
pro děti:
Vladimíra Spielvogelová
– Žirafí příběhy
Daniela Nováková
– Ema a lesní zvířátka
Kouzelný Jednorožec (leporelo pro nejmenší)
Milena Durková – Proč má Janička velrybu

Informace pro rodiče prvňáčků 2018/2019
Fotografie z akce: „Pasování prvňáčků na čtenáře“,
jsou pro Vás připraveny jako dárek v knihovně.
Vyzvednout si je můžete do konce roku 2019.
Těšíme se na Vaši návštěvu!
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Dotace pro Římskokatolickou farnost Manětín 2019
Günther Ecklbauer, OMI
Rád bych Vás seznámil s letošními dotacemi na obnovu
kostelů.
Kostel sv. Barbory v Manětíně.
Farnost obdržela dotaci na pokračování obnovy kostela
sv. Barbory z Programu Záchrany architektonického
dědictví Ministerstva kultury ve výši 1.645.000 Kč. Podíl farnosti je ve výši 245.165 Kč. Celkové náklady jsou
v letošním roce 1.890.165 Kč. Byla provedena kompletní
obnova vnitřních omítek v lodi kostela včetně stropu
mimo ploch kolem bočních oltářů a přístupových schodišť na kruchtu. Dále byla provedena první etapa nové
elektroinstalace včetně nového přívodu do kostela.
Restaurování varhan kostela sv. Barbory – 3. etapa
V letošním roce probíhá 3. etapa restaurování varhan
kostela sv. Barbory. I v letošním roce je to za podpory Plzeňského kraje. Schválená dotace je ve výši 400.000 Kč.
Celkové náklady jsou ve výši 520.375 Kč. Podíl farnosti je
hrazen z darů dárců v rámci projektu Na plzeňské paletě.
O tomto projektu jste byli průběžně informováni i v Manětínském zpravodaji Janou a Markem Roštíkovými.
Restaurování varhan kostela Sedmibolestné Panny
Marie v Rabštejně nad Střelou.
Z Programu Regenerace městských památkových zón
Ministerstva kultury schválilo dotaci na další etapu
restaurování varhan v kostele. Byla schválena dotace
ve výši 400.000 Kč. Celkové náklady v letošním roce
jsou 405.950 Kč.
Kostel sv. Jana Křtitele v Manětíně.
Ze stejného programu jako varhany kostela v Rabštejně
nad Střelou byla schválena dotace ve výši 1.266.000 Kč
pro kostel sv. Jana Křtitele v Manětíně. Z těchto peněz
byla dokončena kompletní obnova původní kamenné
podlahy v presbytáři kostela a dokončena celková obnova omítek. Celkové náklady jsou 1.266.628 Kč.
Restaurování varhan kostela sv. Barbory – další etapa
V letošním roce proběhla ještě další etapa restaurování varhan kostela sv. Barbory. Tato etapa je financována z dotace z Programu regenerace městských
památkových zón Ministerstva kultury ČR. Schválená
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dotace je ve výši 424.000 Kč.
Celkové náklady jsou ve výši
430.100 Kč. Podíl farnosti je
hrazen rovněž z darů dárců
v rámci projektu Na plzeňské paletě.
Luková – kostel sv. Jiří
Od roku 2015 probíhá rekonstrukce kostela sv. Jiří
v Lukové. Od instalace výstavy v kostele v roce 2012
navštívily kostel již tisíce lidí. Od roku 2016 je obnova
tohoto kostela zařazena do Programu záchrany architektonického dědictví Ministerstva kultury, které na
letošní rok schválilo dotaci ve výši 1.700.000 Kč. Podíl
farnosti je 209.987 Kč. Celkové náklady 1.909.978 Kč. Byla
provedena kompletní oprava omítek věže a celé západní strany kostela. Kostel tak opět září do daleka.
Podíly Římskokatolické farnosti Manětín k dotacím
Rád bych zde vysvětlil, že podíly, které farnost Manětín má přidat k poskytnutým dotacím, jdou z příjmů
farnosti, kterými jsou sbírky v manětínském kostele
při bohoslužbách, dále dary jednotlivců či organizací,
z pachtovného a případně z dalších příjmů ekonomické
činnosti farnosti. Celková výše podílů farnosti k jednotlivým akcím je 588.205 Kč a přesahuje možnosti
farnosti, a proto jsme vděční za dary na varhany pro
kostel sv. Barbory. Děkujeme za dary kostelu sv. Jiří
v Lukové, kde bylo letos návštěvníky do zapečetěné
nádoby věnováno na obnovu tohoto kostela téměř
200.000 Kč.
Pokud by chtěl kdokoli z Vás na obnovu našich kostelů
přispět jakoukoli, byť i malou částkou, kontaktujte mě
prosím jako statutárního zástupce farnosti Manětín na
telefonním čísle 603 742 887 nebo svůj příspěvek zašlete bezhotovostně na účet farnosti č. 123983297/0300.
Je možné uplatnit tuto částku jako dar a odečíst si ji od
základu daně v daňovém přiznání. Potvrzení o daru
Vám na požádání vydá farnost. Farnost se zavazuje, že
tyto příspěvky budou použity na výše uvedený účel.

MANĚTÍNSKÝ ZPRAVODAJ

5

Římskokatolická farnost Manětín a Plasy
Petr Dombek Omi
Setkání členů Společenství živého růžence – 14. 11.
v 17.00 Štichovice (klubovna nad obchodem)
Ve čtvrtek 14. listopadu od 17 hod se ve Štichovicích
uskuteční setkání lidí, kteří se v našich farnostech i mimo
ně každý den modlí za potřeby lidí. Společenství má již
téměř 100 členů. Jedná se tak o nejpočetnější modlitební společenství na našem území, které se spojuje ve
stejných úmyslech modlitby. Těšíme se na vzájemné
sdílení, impuls a samozřejmě společnou modlitbu!
Mše za oběti zneužívání v církvi – 18. 11. v 18.00
Manětín (kostel sv. Barbory)
18. listopad je Evropským dnem na ochranu dětí proti
sexuálnímu vykořisťování a pohlavnímu zneužívání.
Chceme se připojit k tomuto dni mší svatou, ve které se
spojíme v úmyslu prosby o odpuštění a za transparentní
a ohleduplné jednání s obětmi zvláště v církvi. Chceme
tím upozornit na problematiku zneužívání v církvi na
všech rovinách – zneužívání sexuální, zneužívání moci,
zneužívání svědomí. Na mši svatou jsou zváni všichni,
kterým leží tato problematika na srdci. V naší farnosti
již proběhl tematický večer s diskusí, a tak zveme také
ke společné modlitbě.
Večer chval – 27. 11. v 18.30 Plasy (Matheyho sál –
NTM Plasy)
Večery chval začnou zase v novém! Těšit se můžete opět na pravidelné chvály v Plasích a tentokrát
s modlitební a hudební posilou. Budeme se scházet
ve všední dny, takže první večer chval nás čeká ve
středu 27. 11. v 18:30. Změna se týká také chválového
prostoru, který se přesouvá nově z fary v Plasích do

Matheyho sálu v NTM Plasy (Pivovarská 5).
Adventní duchovní obnova – 30. 11. v 9.00 Kralovice
(fara v Kralovicích)
Farnost Kralovice pořádá adventní duchovní obnovu
s Kateřinou Lachmanovou. K obnově se připojíme a srdečně zveme všechny zájemce. Kateřina Lachmanová
patří mezi nejznámější autorky duchovní literatury
v Česku a je také hlavní tváří Katolické charismatické
konference v Brně. Program začne v 9.00 na faře v Kralovicích a bude trvat do 13 hod.
Advent
Prvního prosince začne advent. Toto období, které má
zvláštní atmosféru očekávání, si zřejmě mnozí z vás
spojí také s adventním věncem. Věnec je od nepaměti
symbolem vítězství a královské důstojnosti. I Bible mluví
o věnci jako o projevu úcty, radosti a vítězství. Adventní
věnec je holdem tomu, kdo je očekáván, a kdo zároveň již přichází jako vítěz, jako král a osvoboditel: Ježíš
Kristus. Rozlévající se světlo z hořících svící vyjadřuje
přicházejícího Krista, který rozptyluje temnotu a strach.
A tak přeji vám všem, aby doba adventu byla pro vás
dobou, kdy se odvážíte chytit své temnoty a strachy za
pačesy a kdy můžete zakusit něco z té svobody, kterou
nám Ježíš slíbil. Stejně jako jsou svíce na adventním
věnci čtyři a rozsvěcují se postupně, tak se i my učme
vnášet postupně stále více světla do našich temnot
a mějme trpělivost sami se sebou i s druhými.
Petr Dombek OMI (Tel.: 605 395 695, e-mail: dombek@
oblati.cz

Kino Sokol
Tomislav Štika
Dle recenzentů i diváků se česká kinematografie snímkem Staříci zvedla nad běžný průměr. Ve filmu exceluje
osmdesátiletý L. Mrkvička a ještě více J. Schmitzer, který si svým výkonem řekl o nominaci na Českého lva.
Volnou inspirací byl filmu skutečný příběh bývalého
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válečného hrdiny a politického vězně P. Raichla, který
měl v úmyslu spáchat atentát na komunistického prokurátora z 50. let Karla Vaše.
Pátek, 22. 11. 2019, 20 hod
STAŘÍCI (drama, road movie, Česko, 2019)
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Režie: M. Dušek, O. Provazník
Hrají: Jiří Schmitzer, L. Mrkvička
Z amerického Oregonu přilétá na pražskou Ruzyň
emigrant Vlastimil Reiner (Jiří Schmitzer), válečný veterán a bývalý politický vězeň. Je mu už hodně přes
osmdesát, je připoutaný na invalidní vozík a do značné míry odkázaný na pomoc ostatních. Proto na něj
už na letišti čeká Antonín (Ladislav Mrkvička), dávný
kamarád z protikomunistického odboje. Záhy vyjde
najevo, že Vlasta přijel do Česka uskutečnit poslední
misi svého života. Chce vypátrat a zabít komunistického prokurátora Václava Mráze, kterého porevoluční soudy nedokázaly nebo nechtěly za jeho zločiny

z 50. let potrestat. Vlastimil přemluví Antonína, aby mu s akcí
pomohl. Tonda si vypůjčí od
vnuka starou obytnou dodávku a upraví ji tak, aby se v ní
mohl Vlasta pohybovat. Oba
starci vyrážejí na pro ně velmi
obtížnou cestu za odplatou.
(CinemArt)
Vstupné na všechna představení je dobrovolné.
Průběžně aktualizovaný program naleznete na webových stránkách: www.manetin.cz/mesto/kino

Sklárny na Manětínsku
Václav Jirsa
Ve Zpravodajích č. 8 a 9/2019 jsem trochu popisoval
zaniklé sklárny na Manětínsku. Převážně jsem čerpal ze
vzpomínek huťmistra Františka Rückla (* v Preitensteině
r. 1865, † r. 1938 v Kamenickém Šenově) zapsaných
spisovatelem Jaroslavem Raimundem Vávrou. Román
(vyšel v r. 1952). Jeho dílo je poněkud poplatné době
vzniku. Některé popisované událostí jsou asi smyšlené
či částečně upravené. Nejvíce jsem se zaměřil na Pretensteinskou huť, která byla v provozu s různými majiteli či nájemci už od roku 1824. Provoz sklárny skončil
20.května 1896.
Jméno Rücklů je v Čechách spjato s výrobou skla po
několik století a psalo se také různým způsobem: Rikl,
Rykl, Riekl, Rükl a Rückl. Podle bádání zemřelého člena
rodu Dr. Jana Jiřího Rückla, papežského komořího,
Rücklové pocházejí pravděpodobně ze Švýcarska a to
z krajiny kolem St. Gallen nad Bodamským jezerem.
Dodnes tam žijí četní nositelé tohoto dost neobvyklého
jména. Vyskytuje se tam i jméno Rikli. Nejstarší známý
předek (podle Dr. J. J. Rückla) se jmenoval Petr a psal se
s příjmením Rikl; byl to sklářský tovaryš, který se narodil
asi roku 1750. Více se o něm neví.
Předčasným úmrtím Dr. J. J. Rückla († 1938) nebylo
jeho bádání dokončeno a ani náležitě doloženo, jak
Rücklové do Čech doputovali. Dnes to už zůstává jen
jako jeho dohad.
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První stabilní sklářská huť, která nesla rodinné jméno Rückl, byla díky přičinění Jana Rückla v Cyranově Wostrově
(soudní okres Zbraslavice) v roce 1846. Byly tak položeny
základy budoucího sklářského impéria.
Vraťme se ještě jednou na preitensteinskou huť, kde
také někteří Rücklové pracovali. Zdejší Rücklové se totiž
nepovažovali za příbuzné s těmi z Ostrova-Cyránova,
ale s Rückly z nedalekých Tasic. Tu měl v podnájmu
od ledečského panství jiný skelmistr Rückl. Ani on se
nepovažoval s ostrovskými Rückly za příbuzné, ač původně jistě vyšli z jednoho kořene.
Sklářská huť Tasice se nachází na Českomoravské vysočině v malé vesnici Tasice, která je částí obce Bělá.
Sklárna byla uvedena do provozu roku 1796. Sklárnu
vedla v letech 1844–1914 rodina Rücklova, nejdříve
Ignác, posléze jeho syn Josef a dále Antonie a Václav.
Ve sklárně bylo zavedeno broušení skla, v roce 1897 se
přešlo z přímého topení dřevem na výrobu plynu ze
dřeva, těsně před první světovou válkou byla postavena
ve sklárně nová pec.
Huť v Ostrově potkal osud většiny starých skláren, pomalu se rozpadala, až zůstal jen zelený trávník.
V r. 1985 se ve sklárně Tasice natáčel televizní seriál
„Synové a dcery Jakuba skláře“. Sklárna později dostala
název po hlavním hrdinovi televizního seriálu – Jakub.
Od roku 1991 je huť v soukromých rukách. V r. 2014
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byla sklárna na návrh vlastníka prohlášena Národní
kulturní památkou České republiky, v současné době
je zde sklářský skanzen.
Rücklům z Tasic později patřila brusírna Karlov ve Světlé nad Sázavou, kterou koupila vdova Josefa Rückla
r. 1880 v exekuční dražbě. Vdova koupila také sklárny
Preitenstein, Mitrovice, Kamenický Šenov (tehdy Stein
Schönau) a Steinhügel (Kamenný Pahorek) poblíž Košťan u Teplic-Šanova.
Z těchto podniků se dodnes udržela jen sklárna Adolf
Rückl v Kamenickém Šenově, kterou tam vystavěla
pro syna Adolfa vdova Anna Rücklová z Preitensteina,
majitelka firmy Jana Rückla. Skelná huť v Kamenickém
Šenově byla na tu dobu již moderní, vytápěná generátorovým plynem z uhlí.
Už v roce 1885 se polovina osazenstva z Preitensteinu
s Adolfem Rücklem a účetním Václavem Jílkem vystěhovala do Kamenického Šenova do nového působiště.
Ostatní měli slíbeno, že po ukončení práce na Preitensteině (po posledním „hicu“ jak se tehdy říkalo), se
přestěhují do Kamenického Šenova i ostatní.
Ještě dodejme, že měsíc před ukončením práce na
Preitensteinské sklárně se strýc František Rückl se
synem přestěhovali do Tisu na sklárnu hraběte Lažanského, kterou měl pronajatou skelmistr Josef
Čech; s ním jsme se dosud nepotkali.
Nakonec to však bylo trochu jinak. Vypravěč František
Rückl se svojí mladou rodinou (oženil se 27. 10. 1892)
zakotvil ve sklárně Kamenný Pahorek, u Košťan na Teplicku. Tamnější sklárnu měli pronajatou jejich bratranci
Jan a Hynek Rücklové, u kterých byl později také zbytek
rodiny. V nedalekém Svoru ve sklárně pracovali i Rücklové z Tisu. Ale to je již jiná kapitola.
Podle Jaroslava Sklenáře v brožuře „Sklářství a sklárny
na Nečtinsku“ byl prvním doloženým nájemcem Josefininy hutě Václav Čapek. V roce 1834 se zde uvádí již
150 zaměstnanců. Václav Čapek údajně zkrachoval kvůli
podvodům správce, kterého si najal, a který aby zahladil
stopy v účetních knihách, huť zapálil. Ta prý skutečně
do základů shořela. Preitensteinskou huť si pak v letech
1836–1852 pronajímá Hermann Glasser. Od roku 1852
si huť od hraběte Mensdorfa-Puillyho pronajal už Jan
Rückl. Jan Rückl (* 25. 6. 1827), syn Ignáce Rückla, se na-
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rodil v Janově u Starého Hobzí, byl vyslán „na zkušenou
do světa“. To dosvědčuje i jeho „Wandrovnická knížka“
vydaná vrchnostenským úřadem na zámku v Ledči nad
Sázavou dne 4. srpna 1845. Záznamy svědčí o tom, že se
vždy a všude velice dobře choval a také se tam osvědčil.
Nejdříve byl v Brně, potom v Olomouci a v Praze. Koncem
ledna 1846 byl krátce u rodičů a potom zase pracoval ve
Schwatzu a v Cilli (nyní Celje v dnešním Slovinsku – mezi
Lublaní a Mariborem), kde byl k nejlepší spokojenosti
po dobu 11 měsíců u skelmistra Trautwettra. Na vandru
v roce 1847 prošel i Preitensteinem, zalíbilo se mu tam
a v roce 1852 si huť propachtoval.
Zemřel v r. 1861 v nedožitých 34 letech. S manželkou
měli dcery Marii Annu, Růženu a syny Eduarda a Adolfa.
Syn Eduard brzy zemřel. Vzdělaná vdova (29letá), paní
Anna Rücklová, rozena Nováková, dcera šenkýře z Lipnice nad Sázavou, vedla huť po smrti manžela krátce
spolu s Ignácem, bratrem zesnulého. Podle Františka
Rückla, se však brzy nepohodli a vdova mu raději dala
odstupné.
Sklářské a skelmistrovské rody Rücklů jsou spřízněny
s jinými velkými starými sklářskými či skelmistrovskými
rody – například s rodem Koppů.
Růžena Rücklová, dcera skelmistra Jana Rückla a Anny
Rücklové se vdala 29. srpna 1881 za Františka Koppa,
syna Antonína a Aloisie Koppových. Novomanželé
Koppovi se usadili v novém domě č. p. 69 v Janštýně
a po smrti otce Antonína Koppa František převzal tamní
sklárnu. Antonín Rückl postavil v roce 1840 sklárnu ve
Včelničce u Kamenice nad Lipou, v roce 1893 sklárnu
ve Skalici a v roce 1903 sklárnu v Nové Huti (v Nižboru).
Sklárnu v Nižboru postavil na zelené louce, v bezprostřední blízkosti právě dokončené železnice z Prahy
do Rakovníka.
Jaroslav Rež (student ZČU), ve spolupráci s Michalem
Gelnarem, externím pedagogem SPŠ sklářské, v Novém
Boru v listopadu 1999, napsali:
„I když byly výrobky sklárny Rückl díky rukodělné produkci
vždy jedinečné a neopakovatelné, všechny již od konce
19. století spojuje jedno – obrázek čápa se zátkou v zobáčku. Symbolika ptáka, jež napříč kulturami předvídá šťastnou budoucnost a nová zrození, není nijak náhodná. Do
znaku se bílý opeřenec dostal hlavně díky intenzivní spo-
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lupráci s distributory léčiv, s nimiž rodinné
sklárny z portfolia Antonín Rückl a synové
navázali úzkou spolupráci již v 70. letech
19. století. O výrobu skleněných obalů na
léky, masti a tekutiny rozšířil dosavadní
nabídku syn zakladatele Antonín Rückl
nejprve ve sklárně Včelnička. Zvýšený zájem o specializované produkty po celé zemi
a především na severu republiky ho pak
dokonce přivedl k příležitosti založit novou
sklářskou huť ve Skalici u České Lípy. Potřeba chránit kvalitní skleněné obaly z proPlachtín – většina bývalého osazenstva sklárny již v Kamenickém
dukce rodinné značky Antonín Rückl a syŠenově, kol. r. 1897, fotoarchiv MT
nové na trhu před konkurencí vedla firmu
Rückl & Söhne” (Antonín Rückl a synové, a. s.).
roku 1891 ke sjednocení vizuální identity
a registraci ochranné známky. Jako ideální reprezentant Ve 30. letech otevřel pobočku v Praze a do správní rady
zdravotnického obalu byl zvolen právě skleněný flakon, byli přijati Jan Rückl a Hynek Rückl. V důsledku krize
jehož dlouhá zátka často sloužila k ošetření nemocných sklářského průmyslu a nedostatku zakázek musela být
míst a společně s čápem představovala nejen symbol odstavena jedna pec. V jejich hutích se vyrábělo duté
ochrany lidského zdraví v té nejpoetičtější podobě, ale sklo všeho druhu, české křišťálové sklo, sklo olovnaté,
také až rodinnou vzájemnost těch, kteří tuto ochrannou ryté i broušené, barevné i luxusní. V roce 1946 byla
sklárna znárodněna, od roku 1992 je opět v majetku
známku celá léta reprezentovali.“
V roce 1904 Antonín Rückl přijal své syny (Franze a An- původních vlastníků.
tona) jako společníky a firmu přejmenoval na „Anton

Vernisáž výstavy Krajina v obraze
Adéla Rúčková Moravcová
Začátkem října strávila naše
malířská skupina pod vedením akademického malíře
Jana Spěváčka další krásný
tvůrčí týden na faře v Manětíně. Počasí se vydařilo,
vyráželi jsme malovat okolní krajinu a na konci pobytu
uspořádali výstavu vytvořených obrazů.
Na vernisáž k naší radosti dorazila spousta z vás. Pan
starosta Matuška pronesl milá úvodní slova, na harmoniku skvěle zahrály dívky pod vedením paní učitelky
Ročkové, vína bylo dost a tak se domů odcházelo až
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ve večerních hodinách.
Zájem o obrazy byl velký
a těší nás, že se jich i několik prodalo.
Výstava se koná v domě
č. p. 92 na manětínském
náměstí (bývalý Černý
orel) do konce listopadu. O prohlídku žádejte
na obecním úřadě, rádi
vám otevřou.
Děkujeme manětínským za úžasné přijetí, kterého se
nám dostalo. Moc rádi se k vám zase vrátíme.
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Z kultury, obchodu, sportu a další informace
Víceúčelové hřiště Manětín. Objednávky na tel. čísle
728 678 889.
Drůbež Červený Hrádek prodává slepičky typu Tetra
hnědá, Dominant všechny barvy, Green Shell – typu
Araukana. Stáří 14–19 týdnů / 159–209 Kč/ks. Prodej:
Manětín – u pošty: 7. 11. 2019 od 13.00 hod. Výkup králičích kožek – cena dle poptávky. Info: Po–Pá
9.00–6.00 hod, tel. 601 576 270, 728 605 840, www.
drubezcervenyhradek.cz
Manětínský divadelní podzim 2019. Na slavnostní
zahájení přehlídky (15. 11. 2019 od 19.30 hod) si můžete
zamluvit místenky, které budou rozdány 20 min. před
začátkem představení. Zamluvit si je můžete v knihovně
Manětín nebo na čísle 777 852 845. Těšíme se na všechny herce i diváky. A. Fišerová – vedoucí DS MLASK.
Oznámení pro provozovatele kotlů na tuhá paliva:
firma Josef Sedláček J.S.INSTAL, Mlýnská 193, 364 52
Žlutice, IČ 69936200, provádí povinné kontroly kotlů
na tuhá paliva podle zákona 201/2012 Sb. § 17 odst. 1
písm. h. Kontroly kotlů na tuhá paliva provádíme na
tyto značky: BUDERUS, DAKON, VIADRUS, ATMOS,
OPOP, SLOKOV-VARIANT, kotle zaniklých výrobců.
Zajišťujeme kontroly kotlů na značky Tekla, Klimosz,
Kavarvoson, Ekoefekt. Kontroly kotlů provádíme od
října 2019. Pro objednání kontroly kotlů volejte tel.
777 627 116 a 776 799 816. Cena kontroly od 800 Kč
bez DPH, dle značky a typu kotle.
Město Manětín pronajme byt v domě s pečovatelskou službou: Manětín č. p. 30 – byt o výměře 31,81 m2
(včetně sklepa), nájemné ve výši 60 Kč za m2 + zálohy
na služby, pečovatelské služby. Bližší info v kanceláři
č. 2 MěÚ Manětín.
Výkup kožek proběhne v Manětíně u městského úřadu
v sobotu 7. 12. 2019 od 14.00 hodin. Králičiny 10 Kč.
Výkup zajišťuje firma Růžena Kubešová, tel. 415 749 562,
723 763 418.
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Nábytek Štuksa, spol. s r. o.
Hledáme kolegy na pozice údržbář
strojů a pracovník ve výrobě pro
zpracování dýhy. Nabízíme stabilní
pracovní kolektiv, zajímavou práci, vstřícné jednání.
Velmi dobré podmínky v příjemném prostředí. Vysoké
finanční ohodnocení. Praxe v oboru výhodou.
www.stuksa.cz, tel. 777 697 356.
Sběrný dvůr Nečtiny, kam mohou vozit odpady
i občané našeho města: obsluha sběrného dvora
604 794 428 (Jitka Stoklasová), 601 560 311 (Václav Pešta) e-mail: obec@nectiny.cz, 606 091 936 (Votýpka za
provozovatele sběrného dvora Marius Pedersen a.s.)
Provozní doba: pondělí: 8.00 hod.–12.00 hod.
středa: 14.00 hod.–19.00 hod.
		
(březen–listopad)
		
12.00 hod.–17.00 hod.
		
prosinec, leden, únor
sobota:
8.00 hod.–12.00 hod.
UPOZORNĚNÍ: Sběrný dvůr Nečtiny upozorňuje, že
odpad do sběrného dvora je možné bezplatně uložit
pouze řádně vytříděný a v omezeném množství – maximálně 1 vozík (kára) za auto. V případě likvidace či
vyklízení většího objemu odpadu je třeba jej likvidovat
na vlastní náklady – objednat kontejner a nechat vyvézt
TS Města Manětín nebo si zajistit vlastní odstranění
rovnou na skládku.

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!
Jubilant v měsíci listopadu:
Stanislav Pešík (88 let) Manětín.

MANĚTÍNSKÝ ZPRAVODAJ

listopad

Manětín ČOV a kanalizace – listopad
Petr Severa
Probíhají práce na stavbě
čistírny odpadních vod
u čp. 310 (dýhárna). Dále
probíhají práce na stokách
B (Na Vomastce, u fotbalového hřiště, ulice od č. p. 184
k náměstí). Od 15. listopadu
bude zahájena výstavba
stok E (Kůchov) a měla by
probíhat do konce ledna
2020. Vzhledem k tomu, že
nově budovaná stoka povede v komunikaci, bude
v dané lokalitě omezen
provoz. O uzavírce komunikace budou všichni majitelé dotčených nemovitostí v dostatečném předstihu
informováni.
Dále vám sdělujeme, že není prozatím nutné dělat
žádnou přípravu u nemovitostí pro připojení na kanalizační stoky. Připojení nemovitostí bude probíhat
až po dokončení veškerých stavebních prací na ČOV
a kanalizaci a následné kolaudaci. Předpokládaný termín je červenec 2021.
Harmonogram prací se
může v průběhu výstavby
nepatrně měnit. O změnách a dalších postupech
a omezeních Vás budeme
v dostatečném předstihu
informovat pomocí manětínského zpravodaje, rozhlasem, případně osobně.
Další informace Vám podá
Josef Burda (místostarosta města) tel. 606 683 687
nebo Petr Severa tel.
724 147 642.
V průběhu stavby může
docházet k větší prašnosti
a pohybu stavební techni-

2019

ky. Dopad negativních vlivů budeme spolu se zhotovitelskou firmou co nejvíce minimalizovat a žádáme
Vás o trpělivost a shovívavost po dobu celé výstavby
kanalizace a ČOV.
Někteří vlastníci nemovitostí obdrželi informační dopis a budou v dostatečném časovém předstihu informováni o podrobnostech k vybudování odbočky pro
nemovitost.
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Manětínský divadelní podzim 2019
Kulturní dům MANĚTÍN
15.–17. listopad

PROGRAM
Pátek 15. 11.					
19.30–19.40
Slavnostní zahájení přehlídky
19.40–21.40
DS MLASK Manětín – NAŠI FURIANTI (L. Stroupežnický),
120 min. s přestávkou
21.40–23.50
Proslov pana starosty, malé občerstvení
a volná zábava možná s muzikou...
Sobota 16. 11.
Vyhlášení dětské divácké soutěže „Malý malíř“ před pohádkou
10.00–11.10
DS DRAHORÁD Plasy – POHÁDKOVÉ PRÁZDNINY
U PŘEDNOSTY DRAHORÁDA (R. Drozda), 70 min.
13.00–15.00
DS TRUS Trnová – DLOUHÝ, ŠIROKÝ A KRÁTKOZRAKÝ
(Z. Svěrák, L. Smoljak), 120 min. s přestávkou
17.00–18.00
DS ŠTACE Kaznějov – BUBÁCI – pohádkový kabaret
(P. Grym, úpr. Š. Svoboda), 60 min.
19.30–20.45
DS OSADA Horní Bříza – CHLAP NA ZABITÍ
(F. Veber, úpr. P. Palán), 75 min.
SPOLEČENSKÝ VEČER pro všechny! (bar – malé pódium)
k tanci, zpěvu a poslechu nám budou hrát:
21.00–23.15
„OLD TOMCATS M. B. Karpíška“
– švejkbenďácké hity, hašlerky, staropražské, ale i swing...
23.15–24.00...
a s kapelou „KOSMÍRNÝ NESMÍR“ J budeme opět Kosmírní
Neděle 17. 11.
10.00–10.45
12.30–14.20

Soutěž: „Malý malíř“ – Ocenění soutěžících dětí na podiu
– hned po pohádce...
DS KROSÁČEK Krašovice – JEŽIBABY Z BABÍNA
(J. Koloděj, úpr. M. Holubová), 45 min.
DS LÍPA Hodovíz – DÍVČÍ VÁLKA (F. R. Čech), 110 min. s přestávkou)

VSTUPNÉ je na všechna představení přehlídky DOBROVOLNÉ a OBČERSTVENÍ bude
pro herce i diváky v KD ZAJIŠTĚNO. Děkujeme všem sponzorům: Vladislav Jirgl – Řeznictví

a uzenářství, Pizzerie NA NÁMĚSTÍ, Pneuservis – Barchanski Jiří, Hostinec NA RADNICI,
Bistro JITŘENKA Manětín, MUDr. Jaroslav Kolesa, Stvolenská moštárna (www.biomostarna.cz)

Pořádá: Divadelní spolek MLASK Manětín a město Manětín za finanční podpory Krajského úřadu Plzeňského kraje.
Další informace na: www.mlaskmanetin.cz, nebo na Facebooku.
Pište na: mlask.divadlo@seznam.cz – Alena Fišerová (ředitelka MDP)

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