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VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ,
Josef Gilbert Matuška, starosta města
zdravím Vás na začátku srpna, v polovině letních
prázdnin, které jsou časem odpočinku a dovolených. Dnes se s Vámi chci podělit především o tyto
záležitosti:
Jubilejní kolekce k 850. výročí našeho města
K letošnímu výročí jsme připravili také řadu upomínkových či dárkových předmětů a kolekci triček
všech velikostí. Tyto předměty je možné zakoupit
v našem infocentru.
Dotace
Program Záchrany architektonického dědictví Ministerstva kultury ČR. Obdrželi jsme rozhodnutí na
dotaci ve výši 1.936.000 Kč na dokončení obnovy
historické plochy západní škarpa v Manětíně.
Podali jsme žádosti o dotace na Plzeňský kraj:
– na rekonstrukci hřiště a zavlažovací systém včetně vrtané studny – 808.000 Kč. Dotace ve výši
300.000 Kč byla připsána na účet města v souladu
s podepsanou smlouvou o dotaci.
– na rekonstrukci WC ve škole z Programu stabilizace a obnovy venkova – 577.707 Kč. Dotace ve
výši 300.000 Kč byla již připsána na účet města.
– na vybudování kanalizace a ČOV – dotace 5 milionů Kč. Byla podepsána smlouva.
Manětínsko-nečtinský mikroregion
Schválená dotace od Plzeňského kraje na pořízení
zametacího stroje za traktor 400.000 Kč. Peníze jsou
již na účtu mikroregionu. Dodání stroje proběhne
v nejbližších dnech.
Radějov – elektrifikace
Probíhají práce na samotné elektrifikaci. Termín
dokončení je 30. 9. 2019.

Opravy komunikací
V červenci proběhla oprava komunikace
z Manětína směrem na letiště a dále k lesu.
Chci poděkovat ZDV Manětín za to, že se finančně podílelo na této opravě.
Využili jsme příležitosti a zakoupili více než tisíc tun
frézované balené drti ze silnice Plasy – Kralovice.
Tímto materiálem chceme opravovat místní komu-

Oprava cesty na letiště
nikace tam, kde je to možné. Začali jsme opravou
rovného úseku navazujícího na výše zmíněnou
opravu a postupně chceme takto opravit tuto cestu
až k lesu. Další komunikace budou následovat.
V posledních červencových dnech byla provedena
další etapa opravy silnice do Vysočan. Byla opravena silnice ve Vysočanech včetně točny. Opraven
byl také krátký úsek od křižovatky u Stvolen. Pevně
věřím, že bude oprava této komunikace pokračovat
a snad bude i dokončena příští rok.
Workship – dobrovolnická akce na Manětínsku
I letos, podobně jako v posledních letech, pro-

běhne na Manětínsku od 18. do 24. srpna akce
Workship, které se zúčastní mladí lidé z celé naší
vlasti, ale i z dalších evropských zemí. Vážím si toho,
že přichází pomoci zvláště těm, kteří pomoc potřebují. Srdečně nás zvou na připravený doprovodný
kulturní program.
Další prázdninové pozvánky:
9. srpna 2019 od 16.00 hodin – Lívancová pouť
umělců, letos v kostele sv. Jana Křtitele
15. srpna 2019 v 19.00 hodin – kostel sv. Jana Křtitele v Manětíně – Z Dobřan až k Amazonce – koncert
díla Jana Josefa Ignáce Brentnera.
17. srpna 2019 – Barokní den na zámku v Manětíně
– letní barokní festival 2019
Koncerty 7. ročníku festivalu Procházky uměním
Jitky Hosprové na Manětínsku:
6. 9. 2019 v 10.00 hodin – koncert pro žáky našich
škol.
6. 9. 2019 v 18.00 hodin v Manětíně – kostel sv. Jana
Křtitele – Marie Gabriela Lažanská

SDH MANĚTÍN 1869–2019
Sbor dobrovolných hasičů Manětín zve
všechny spoluobčany na oslavu svých
150 let, která proběhne v sobotu 7. září 2019.
Oslava bude zahájena ve 12.30 hodin průvodem
přes město Manětín. Od 14 hodin bude zahájen program v prostorách před KD Manětín.
Zde uvidíte ukázky historické i současné hasičské
techniky, práce všech hasičských generací a celý pro-

gram bude proložen hudebními vystoupeními.
Bude připraveno kvalitní občerstvení a atrakce
pro děti.
Vše bude zakončeno taneční zábavou, která začne v 19.00 hodin.
Těšíme se, že s námi přijdete oslavit naši „stopadesátku“. Oslavy se budou konat za každého počasí.

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 srpnu: Rudolf Mlynářík (70 let) Manětín, Milena Suková
(88 let) Zhořec, Jana Maršánová (75 let) Stvolny, Anna Karásková (85 let) Újezd, Jaroslav
Bláha (70 let) Manětín.
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USNESENÍ Z 9. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA MANĚTÍN
– 31. 7. 2019
Eva Vaňková
Zastupitelstvo města bere na vědomí:
107/19 – zprávu o činnosti starosty od posledního
zasedání zastupitelstva města, která je přílohou
č. 1 tohoto usnesení.
Zastupitelstvo města schvaluje:
108/19 – program 9. zasedání ZM.
109/19 – zapisovatelkou jednání paní Evu Vaňkovou.
110/19 – ověřovateli zápisu paní Věru Janouškovcovou a pana Josefa Haalu
111/19 – rozpočtové opatření č. 6, které je přílohou
č. 2 tohoto usnesení.
112/19 – vzdání se předkupního práva s věcnými
účinky dle § 3056 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, k zemědělské stavbě postavené
na pozemku p. č. st. 426/2 v k. ú. Manětín, zapsané
u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj, Katastrální
pracoviště Kralovice pro obec a k. ú. Manětín na
LV č. 871.
113/19 – prodej pozemku parc. č. st. 426/2 o výměře 328 m2 v k. ú. Manětín za cenu 100 Kč/m2
panu P. W.
114/19 – znění potvrzení zřizovatele příspěvkové
organizace obce, které je přílohou tohoto usnesení
č. 3, a pověřuje starostu města jeho podpisem.
115/19 – podání projektové žádosti o finanční
prostředky s názvem: „Modernizace odborných
učeben v ZŠ Manětín“ do Integrovaného regionálního operačního programu, 10. výzva MAS
Vladař – IROP – Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení III.
(IROP 5), vazba na výzvu ŘO IROP č. 68 „Zvyšování
kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání
a celoživotní učení – integrované projekty CLLD“,
související předfinancování rozpočtu projektové
žádosti v max. výši: 2,62 mil. Kč a případné přijetí
dotace. Dotčeným subjektem a předkladatelem
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projektové žádosti do IROP je Základní škola Manětín, příspěvková organizace, se sídlem Manětín
č. 12, 331 62 Manětín, IČ 75005191.
116/19 – Veřejnoprávní smlouvu s Římskokatolickou farností Manětín, IČ 47732253, na krytí
nákladů souvisejících s akcí „Manětín – kostel
sv. Jana Křtitele – stavební úpravy interiéru“, která
je přílohou tohoto usnesení č. 4, a pověřuje starostu města jejím podpisem.
117/19 – Veřejnoprávní smlouvu s Římskokatolickou farností Manětín, IČ 47732253, na krytí nákladů
souvisejících s akcí „Manětín – varhany v kostele
sv. Barbory“, která je přílohou tohoto usnesení č. 5,
a pověřuje starostu města jejím podpisem.
118/19 – Dohodu o podmínkách provedení archeologického výzkumu Manětín – ČOV a kanalizace,
která je přílohou tohoto usnesení č. 6, a pověřuje
starostu města jejím podpisem.
119/19 – Smlouvu o dílo s firmou KTS-AME s. r. o.,
IČ 42194407, na dodávku a montáž technologie
kašny ZÁPAD Manětín, která je přílohou tohoto usnesení č. 7, a pověřuje starostu města jejím
podpisem.
120/19 – Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě s firmou L. L. TRADE s.r.o.,
IČ 28041020, která je přílohou tohoto usnesení
č. 8, a pověřuje starostu města jejím podpisem.
121/19 – Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení
věcného břemene a dohodu o umístění stavby
v k. ú. Manětín, č. IV-12-0015148/Manětín, PS, p. č.
1270/16, kNN, která je přílohou tohoto usnesení
č. 9, a pověřuje starostu města jejím podpisem.
122/19 – Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení
věcného břemene a dohodu o umístění stavby
v k. ú. Manětín, č. IV-12-0015088/VB/2, Manětín, PS,
p. č. 1477/3, kNN, která je přílohou tohoto usnesení č. 10, a pověřuje starostu města jejím podpisem.
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OBHAJOBA TITULU MISTRŮ ČESKÉ REPUBLIKY VE HŘE PLAMEN
MČR PLAMEN – VLAŠIM 29. 6.–1. 7. 2019
Lukáš Šafr
Třídenní klání se v letošním roce uskutečnilo na atletickém stadionu ve Vlašimi. A stejně jako v předchozích
letech se republikového finále mohlo z více jak tří tisíc
družstev mladých hasičů zúčastnit jen 15 nejlepších
týmů, které se přes okresní a krajská kola probojovaly
až do tohoto krásného středočeského města. My jsme
tak již pošesté za sebou mohli poměřit síly v šesti disciplínách požárního sportu. Dostat se do celostátního

finále není jednoduché a v letošním roce to
platilo dvojnásobně. Na okresním kole jsme do
poslední minuty bojovali s družstvy z H. Bělé
a H. Hradiště a při krajském kole, které se uskutečnilo 7.–9. července v Domažlicích nám po
celou dobu dýchalo na záda družstvo z Bystřice nad
Úhlavou. Stalo se běžnou věcí, že již na krajská kola
jezdí družstva MH posílená o jedince z jiných sborů
okresu a na mistrovství ČR jsme pravidelně soutěžili
i s některými družstvy, která byla složena z výběru
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dětí z celého kraje či republiky, přičemž někteří jedinci
ani pořádně nevěděli, kde sbor, za který běželi, leží.
I my jsme náš tým museli posílit, ale vždy jsme ctili
zásadu, aby naše družstvo bylo složeno ze dvou třetin
manětínskými. Vždy jsme si vybrali dva, výjimečně
tři kluky nebo holky ze sousedního sboru tak, aby
mezi nás dobře zapadli. Stejně tomu tak muselo být
i v letošním roce.
Náš sbor oslaví v sobotu 7. září 2019 150 let od
svého založení. Mladí hasiči nám, manětínským
hasičům a také starostovi našeho sboru F. Hanusovi k jeho letošním sedmdesátinám dali velmi pěkný dárek. Kluci a holky z našeho městečka dokázali v silné konkurenci družstev zvítězit
a obhájit tak loňský titul Mistrů ČR pro rok 2019. Už to
bývá naším standardem, že se každoročně při trénincích někdo zraní a my pak
musíme narychlo
řešit náhradu, což je
při natrénování disciplín, kde má každý
svou „vypilovanou“ část velmi obtížné. Stejně tomu
bylo i letos, kdy si při poslední disciplíně na krajském
kole zlomil loketní kost Dan Čechura. Vše nakonec ale
dobře dopadlo a Dan zaběhl všechny disciplíny mistrovství i se zlomenou rukou. Překonat např. 4 m vodorovné lano a nastřílet ze vzduchovky
se sádrou na ruce při branném závodu,
pak stojí minimálně za obdiv.
První den mistrovství jsme v dopoledních hodinách absolvovali nutnou
prezenci na stadionu ve Vlašimi a pak
mohli chvíli relaxovat v nádherném
areálu vlašimského koupaliště. Jelikož
teploměr dosáhl v odpoledních hodinách tropických hodnot, rozhodli se
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pořadatelé přesunout trať ZPV (branný závod) do
městského parku a trať výrazně zkrátit. Toto rozhodnutí ovlivnilo celou disiplínu. Jakákoliv chyba na stanovišti již nemohla být napravena na trati rychlejším
během. Nám se toto stalo osudné a díky hrubé chybě
na stanovišti s uzly obdržela naše první pětka tři trestné minuty, což znamenalo až 11. místo v disciplíně
a tím získání i jedenácti bodů hned pro začátek. Asi
si každý dovede představit, co nastalo v týmu, když
jsme se tento výsledek dozvěděli. Před odjezdem
na mistrovství jsme nepomýšleli na medailové stupně, znali jsme výsledky z krajských kol a proto jsme
věděli, že konkurence družstev bude letos opět veliká. Naším cílem bylo neudělat ostudu, zaběhnout
vše tak, jak jsme tvrdě natrénovali a ostatním družstvům dokázat, že s Manětínem musejí stále počítat!
Sobotní zpražení děti zřejmě ještě více semklo, na
každou disciplínu pak nastupovaly v klidu s tím, že
nemají co ztratit a hlavně chtěly ukázat to, co tvrdě
natrénovaly. V neděli dopoledne proběhla přejímka
soutěžního materiálu, kde rozhodčí pravidelně měří
a kontrolují délky a šířky hadic, funkčnost a povolené
úpravy soutěžního materiálu. Dále se uskutečnily tréninky na stroje požárních útoků, které většina týmů
(kromě některých) vidí pouze jednou za rok na MČR.
V odpoledních hodinách se uskutečnil slavnostní
nástup za účasti vrcholných představitelů SH ČMS,
Města Vlašim a hejtmanky středočeského kraje. Pro
manětínské fanoušky, mezi které po celé klání patřil
i starosta našeho města J. G. Matuška, bylo příjemné
sledovat naše družstvo s vlajkou Manětína, pochodující s ostatními pod tribunou. Po nástupu jsme se
startovním číslem 7 zahájili dva pokusy požárního
útoku CTIF. Když se časomíra zastavila na čase 37,44 s,
tak se z tribuny ozvalo hlasité skandování. Když rozhodčí oznámil, že pokus není zatížen tretnými vteřinami za provedení, tak zavládla obrovská radost.
Náš čas nikdo ani v druhých pokusech nepřekonal
a tak jsme získali za tuto disciplínu místo nejvyšší.
Poté následovaly tréninky a dva pokusy štafety CTIF.
Časem 68,54 s v druhém pokusu jsme si doběhli pro
páté místo. Poslední disciplínou nedělního odpoledne
byla štafeta požárních dvojic. Ta nám v loňském roce
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vůbec nevyšla a i v pozměněném složení dětí jsme
chtěli ukázat, že ji umíme. Vyšlo to a našim rekordním časem 47,24 s jsme si doběhli pro druhé místo
v disciplíně. Po nedělním klání, kdy vedoucí favorité
také někde zachybovali, jsme odjížděli překvapeně
průběžně druzí s počtem 19 bodů za Bludovem, ale
před námi byly ještě dvě pondělní disciplíny. Třetí den
mistrovství jsme zahajovali v 8 hod. dvěma pokusy
štafety 4 × 60 m – disciplínou, která nám při trénincích
příliš nevycházela, ale kluci a holky ji zvládli skvěle.
Naše první čtveřice, která měla za úkol zaběhnout
platný pokus, úkol splnila (jakákoli chyba v této štafetě se hodnotí neplatným pokusem a odsunem na
poslední místo). Následný rozběh naší druhé čtyřky
s časem 38,85 s znamenal čtvrté místo v disciplíně.
Tímto místem jsme se pořád drželi v popředí celkového umístění a navíc po doběhnutí všech štafet jsme
zjistili, že před požárními útoky se pořadí ještě zamotalo. Bludov chyboval a navíc některým družstvům
z druhé poloviny se disciplína povedla a tak před
královskou disciplínou hasičů – požárními útoky jsme
měli spolu s Chlumcem nad Cidlinou a Počepicemi
stejný počet bodů 23 a další dvě družstva se na nás
s minimálním odstupem lepila. V prvním pokusu nám
útok klapl a s časem 22,11 s jsme do druhých pokusů
nastupovali jako druzí v této disciplíně a drželi si tak
průběžně celkovou první příčku. Když ke svému druhému pokusu nastupovalo družstvo Počepice ze středočeského kraje, věděli jsme, že už jen oni nás mohou
o mistrovský titul připravit. Obklopili jsme je a začali
jim před jejich pokusem tleskat. Když se časomíra při
jejich pokusu zastavila v čase 23,63 s, vypukla v našem týmu obrovská spontánní radost. To, s čím jsme
vůbec nepočítali a nekalkulovali, se stalo skutečností
a možná právě to pomohlo, že si celý tým mistrovství
užíval v klidu a ono to přišlo tak, jak mělo. Slavnostní
nástup spojený s vyhodnocením soutěže si všichni
užívali naplno. Získali jsme tři medaile v jednotlivých
disciplínách a zlatou medaili za celkové první místo
spolu s pohárem mistrů, který děti za hlasitého pokřiku našich fanoušků mohly hrdě vyzdvihnout nad
hlavy. Doma v Manětíně nás čekalo vřelé přijetí. Při
příjezdu k benzince jsme již viděli rodiče, fanoušky
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a kamarády hasiče. Jízda v koloně na hasičské tatře spolu s dalšími vozidly byla pak pro děti velkým
zážitkem a následná oslava v hasičské zbrojnici se
protáhla do ranních hodin. Příprava na mistrovství
a samotné MČR se opět neobešly bez nutných finančních prostředků. Za finanční podporu chceme poděkovat starostovi města Manětín Mgr. J. G. Matuškovi,
MUDr. Václavu Stehlíkovi, Mgr. Jaroslavu Hruškovi
a SDH Manětín. Za pomoc s opravami soutěžního
materiálu bychom rádi poděkovali F. Janouškovcovi a J. Pavukovi. Poděkování patří také vedení ZŠ
za uvolnění dětí na tréninky, správci KD F. Hanusovi
a P. Zelenkovi za sekání travnaté plochy kolem hřiště. Jenda Maršán, Anička Vandrovcová, Vašek Půta,

Nelča Steidlová, Dan Čechura, Eliška Hrušková, Vašek
Klíma, Vanča Poláčková, Lukáš Plevka, Jindřiška Pirnerová, náhradnice Maruška Haubnerová, pomocná
trenérka Zuzka Šafrová a trenéři Lukáš Šafr a Iveta
Vandrovcová děkují všem, kteří nám přijeli do Vlašimi fandit a vytvořili dětem nádhernou a neopakovatelnou atmosféru. Také děkujeme všem, co nám
drželi palce u internetových obrazovek a podpořili nás. Na fotografie z mistrovství se můžete podívat na: www.rajce.net/zuzanasafrova/. Záznam
z mistrovství je možné shlédnout na stránkách: https://www.dh.cz/. Při oslavách 150. výročí založení sboru bude pro zájemce promítnuto v KD video z MČR.

UMĚLECKÝ VEČER KRUHU PŘÁTEL HUDBY PŘI MĚSTU MANĚTÍN
Jana Bláhová
Sobota 17. srpna 2019 od 18.00 hodin
kostel sv. Jana Křtitele
KÜHNŮV DĚTSKÝ SBOR
Sbormistři: Jiří Chvála, Petr Louženský
Tento uznávaný dětský sbor vystoupí
pro kruh přátel hudby již pošesté.
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Program:
J. C. Vodňanský, L. Bernstein,
J. Brahms, W. A. Mozart, J. Novák,
R. Schumann, atd.
Vstupné 150 Kč, děti 20 Kč, důchodci
90 Kč. Rezervace vstupenek na tel. č.
728 678 889
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FOTBALOVÝ TURNAJ – SDH STVOLNY
Miroslava Hrušková
SDH Stvolny dne 13. 7. 2019 uspořádalo na návsi již
26. ročník fotbalového turnaje, ve kterém se utkalo
osm mužstev z okolních vesnic, kdy místní reprezentovalo mužstvo SAP Stvolny a Victoria Stvolny, ostatní
mužstva již navštěvují stvolenský turnaj léta, kdy se
jedná o mužstvo Žížeň Manětín, Pokémon Nečtiny,
Česká Doubravice, Tornádo Vladměřice, Újezd a letošním nováčkem turnaje bylo mužstvo Krsy. Zpočátku
nás trochu pozlobilo počasí, dopoledne se vypršelo
a se začínajícím kláním vysvitlo slunce. Všechny zápasy
proběhly v přátelském duchu, kdy vítězem turnaje se
stalo místní mužstvo SAP Stvolny, které vyhrálo po
dlouhých osmi letech. Touto cestou bychom chtěli moc poděkovat všem zúčastněným za jejich fair
chování a také všem sponzorům turnaje, kterými byli:
Město Manětín, Pizzerie Manětín, MS Střela Stvolny,
Moštárna Stvolny, SDH Stvolny, Zámecká restaurace
Manětín, Solitera spol. s r.o. Žlutice, Milan Smutný –
těžba a přibližování dřeva Stvolny, Petr Hlous – těžba
a přibližování dřeva Manětín, Bech akku power s.r.o. , Jimiro s.r.o. Kralovice, Manětínské uzeniny Vladislav Jirgl,
Zámecký pivovar Chyše, Hostinec Na radnici Nečtiny,
Pavel Novák Manětín, ZDV Štichovice, Jiří Barchanski
Manětín, Nohejbal Manětín.

Dále děkujeme členům SDH Stvolny a občanům obce
Stvolny, kteří přiložili ruku k dílu a podíleli se tak na
přípravě a úspěšném průběhu turnaje. Již se těšíme
na příští ročník.
Výsledky ročníku 2019:
1. SAP Stvolny 			
5. Česká Doubravice
2. Pokémon Nečtiny		
6. Krsy
3. Žížeň Manětín		
7. Újezd
4. Victoria Stvolny		
8. Tornádo Vladměřice

STEZKY
Václav Sidorjak
Je tomu již pět let, kdy se parta
místních nadšenců začala podílet na obnově původních, či
realizaci nových stezek v blízkém okolí Manětína.
Od té doby se do prací zapojilo i několik spolků a mnoho
dalších dobrovolníků. Podpora byla rovněž ze strany Města Manětín, které nám vždy
ochotně poskytlo technické
vybavení.
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První stezka, která vznikla, je část bývalé cesty
do obce Lipí. Zachoval se i původní název „Kanapíčko“, kterým byla pro svůj vzhled nazývána
louka, nacházející se podél této cesty u mostu
přes Lipský potok.
Ve stejném roce byl rovněž realizován úsek Mlýnské stezky, jejíž začátek se nachází u „rybárny“
v Manětíně a končí v Nečtinech.
Poslední udržovanou stezkou je stará cesta pod
letištěm, která vede k bývalé cihelně, ale lze po ní
pokračovat např. do Klenot, či do obce Lipí. Tato
cesta byla bezesporu užívána již v předminulém
století, ale bez zásahu těžké techniky a pracovitých
lidí by jistě časem zcela zarostla křovinami.
V současné době se tak můžeme těšit příjemným
procházkám divokou přírodou v doprovodu zurčících potoků a zpěvů ptactva.

Ve stínu korun stromů si lze odpočinout na několika lavičkách, v jejichž sousedství jsou umístěny
krásné dřevěné sochy v podání manětínského
autora Jana Stehlíka. Další autorova díla můžete spatřit také v prostorách zámecké restaurace
a pokladny Zámku Manětín.
Udělejte si alespoň krátkou procházku těmito
místy, která Vás jistě přesvědčí o tom, jak krásné
máme naše okolí, které si musíme chránit. Člověk
byl přírodou vždy inspirován a fascinován a bez
její existence tu nebude ani on sám.
Na závěr bych snad ještě uvedl jedno výstižné
motto, které ve své knize Fyzika života uvedl můj
dobrý přítel Bohumír Plaček:
„NIKOLIV PŘÍRODA ČLOVĚKU, ALE ČLOVĚK PŘÍRODĚ SE MUSÍ PŘIZPŮSOBIT!“

SKLÁRNY NA MANĚTÍNSKU
Václav Jirsa
Když jsem hledal zdrojnice Manětínského potoka,
dostal jsem se také do míst, kde v 18. století bývalo
několik skláren. Stopy nám po nich zůstaly až do
současnosti. Píši-li „Manětínsko“, řídím se podle dřívějších majitelů panství a soudních okresů. Nejvíc
skláren bylo tenkrát v masivu lesů, zhruba ohraničeném silnicemi z Dolní Bělé přes Hubenov až k silnici
z Plzně na Karlovy Vary, dále pak silnicí z Trhomného
na Nečtiny, Manětín a Hvozd. Celá oblast je dodnes
zalesněná, ale je už mnohem přístupnější než v minulých staletích.
Větší část území, kde sklárny byly, patří do Přírodního parku Manětínská (park byl vyhlášený roku
1978) a rozkládá se na 8832,5 hektarech. Uvnitř parku
se nacházejí obce Hrad Nečtiny, Nové Městečko,
Plachtín, Lipí, Radějov, Špankov, Jedvaniny, Čbán,
tábořiště Melchiorova Huť a hájovny Kostelík a Libenov. Významná je též lokalita Dlouhá louka, jež
sloužila jako cílová a dopadová plocha v době, kdy
území parku bylo využíváno jako vojenský výcvikový
prostor.
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Původní lesy, převážně bukové, postupně nahradily
jehličnaté porosty – smrkové a borové. Často to bylo
i z důvodů kalamit, které se opakují dodnes.
Historicky byly sklárny situovány do míst, kde byl snadný přístup k surovinám. Kromě surovin pro přípravu
sklářského kmene to byla dále bezprostřední blízkost
energetických surovin. K těm historicky patřilo zejména dřevo, které se používalo nejen pro ohřívání
pecí, ale i pro výrobu potaše. Za tímto účelem byla
běžnou součástí skláren tzv. flusárna, kde se potaš
neboli flus vyráběl. Výroba potaše byla technologicky
poměrně jednoduchá, ale náročná na čas a především
na množství dřeva.
Primitivně (od středověku) se potaš získávala spalováním celých stromů „na stojato“. Tzv. popeláři do
kmene javorů nebo jiných dřevin vyhloubili otvor,
ve kterém udržovali oheň. Strom pomalu vyhořel,
aniž by došlo k ohrožení okolního lesa. Popelaření
se provádělo pouze za stálého počasí, protože potaš
nesměla zmoknout. Tradiční technologie výroby spočívala v loužení dřevěného popela vodou a odpaření
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Obě fotografie Preitensteinská sklárna, konec 19. století

přefiltrované louženiny na tzv. surovou potaš neboli
flus. Ten již bylo možné užít jako surovinu v některých
průmyslových odvětvích. Vyžíháním – kalcinací flusu
bylo získáváno čistší kalcinované draslo. Surovinou
pro výrobu potaše byl tedy původně dřevěný popel,
zprvu speciálně pálený z tvrdého dřeva (javor klen,
bříza, buk) v lesích, později (po vydání Lesního řádu
v roce 1754) získávaný z dřevního odpadu. Potaš byl
důležitou součástí sklářského kmene, která podporovala proces tavby. Sklářský kmen je směs surovin,
které se používají pro výrobu skla. Nejdůležitějšími
surovinami jsou křemenný písek, soda, potaš, vápenec
a dále pak přísady, které pomáhají dotvářet výsledné
vlastnosti skla – barvu, tvrdost, zpracovatelnost apod.
Staré sklárny těžily písky ve svém okolí a to buď povrchově, nebo často z řek, kde se sbíraly říční oblázky,
křemenec nebo pískovec. Sklárny pak samy suroviny
zpracovávaly a čistily. Ještě kolem roku 1850 měla
každá česká sklárna drtírnu křemene a stoupy.
Asi nejstarší sklárnou v naší oblasti byla Skelná Huť,
„Trahoner – Glashütte“ (Trhomné). Její existence je
prokazatelná už v r. 1712, a to jednak zápisy v matrice farního úřadu v Krsech (matrika byla vedena už
v r. 1712–1717), jednak vyznačením v Müllerově mapě
Čech. Přesto tato huť může být ještě staršího data.
Podle matričních zápisů je veden v r. 1714 Ondřej Zapf
jako huťmistr Glashütte, která byla majetkem panství
Bezdružického.
Jiným, rovněž průkazným dokladem je zápis v pozemkové knize pro Bezdružice. V ní nalézáme kupní
smlouvu, uzavřenou 25. 6. 1713, podle níž Mathes
Fischer koupil od panství do dědičného vlastnictví
panský mlýn, zvaný „Waldmühle s 1 složením a stupníkem na křemen za 200 zl. rýnských. Mlýn ležel u tr-
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homnínského lesa, blízko vsi Skelná Huť. Ve smlouvě je
závazek, že kupující bude za poplatek 50 zl. zásobovat
panskou skelnou huť křemičitým pískem a to tak, aby
provoz sklárny nebyl případným nedostatkem této
suroviny rušen.
Další doklady o činnosti této huti jsou ve státním archivu v Klatovech. Podle nich měl v r. 1731 v nájmu
naší skelnou huť „žid a dvorní faktor“ Samuel Sinay
z Bezdružic, snad po Mathesu Fischerovi. Sinay platil
z hutě nájem ve výši 20 zl. týdně, ale jen tehdy, byla-li
v provozu. Důchod vyúčtoval za r. 1731 celkem na nájmu 980 zl. Byla tedy huť v činnosti za tento rok 49 týdnů. Ve výdajových položkách vyúčtování nalézáme
dvě částky za bílé vápno pro skelnou huť a jednu za
železný tlouk pro stupník zakoupený z preitenštejnského hamru. Zápis v matrice ze 17. 10. 1742 (pro ves
Glashütte) ještě hovoří o Janu Arthmannovi, jako o dalším nájemci skelné hutě. Jan Arthmann zemřel ve stáří
55 let 22. 1. 1758 a po jeho smrti činnost huti zanikla.
Zachovala se specifikace výroby hutě z r. 1747, podle
které bylo na „Trahoner Glashütte“ vyráběno duté
sklo, jako pohárky, láhve se šroubovacími uzávěry i na
korkové zátky, skla na led, poháry zvané „Römmer“
(římky), anglické číše, korbele. Na objednávku bylo
vyráběno tabulové sklo a okenní kotouče pro vývoz
do Saska i k potřebě zdejších sklenářů.
Josefa Kokořovcová, vdaná za Antonína hraběte
Lažanského a v letech 1814–1839 držitelka panství
nečtinského, roku 1824 založila u vsi Plachtína sklárnu,
které bylo dáno jméno Josefinina huť (Josefinenhütte).
Hrabě Mensdorf, koupiv roku 1839 panství nečtinské,
sklárnu značně rozšířil a pro skláře roku 1855 nedaleko
dokonce založil novou osadu Mensdorf (nyní Jedvaniny). Na této huti (dále nazývané Preitensteinská huť)
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pracovala v nájmu velká rodina sklářů Rücklů. Jeden
z nich, Jan Rückl, měl pronajatou preitensteinskou
huť v letech 1852–1863, kdy zemřel. Jeho žena pak
pokračovala v nájmu až do 20. května 1896. Toho
dne se huť zavřela a více se zde nepracovalo. Důvod
zastavení bylo stáří paní Anny Rücklové, zhoršená
kvalita dodávaného dřeva a snad i nevýhodná cena.
Že podnikání ale bylo výnosné, je vidět z toho, že paní
Rücklová svému synovi Adolfu Rücklovi vystavěla
v Kamenickém Šenově moderní sklárnu, už vytápěnou generátorovým plynem. V roce 1885 se tam mladý Rückl se správcem Jílkem a polovinou osazenstva
preitensteinské hutě odstěhoval. Žádnému se však
z preitensteinské hutě nechtělo. Nebylo také divu.
Vždyť skláři zde žili jako jedna rodina. Výhody, zařízení
a pořádek, jaký byl v huti zaveden, byl málokde. Tato
sklárna měla i vlastní školu, svého českého učitele,
kterého si skláři platili.
Paní Anna Rücklová v r. 1870 měla také pronajatou
brusírnu skla v č. p. 2 v Lešovicích u majitele mlýna
Enzela Schmidta. Zaměstnáno zde bylo 7 brusičů skla.
Při velké vodě v r. 1872 byl poškozen jez na potoce, ale
majitel mlýna odmítl nabídku půjčky od A. Rücklové
na jeho opravu.
Alfred vévoda z Beaufort Spontini, držitel Toužimě
a Brložce, na pozemcích pusté vsi Ostřetína nedaleko Bezvěrova roku 1850 založil sklárnu, kterou brzy
prodal továrníkovi Kavalírovi ze Sázavy nad Sázavou.
Když roku 1868 prošla Eduardu Kavalírovi nájemní
smlouva na sklárnu v Prohořském Hrádku u Štědré
(Schlössles) na karlovarském okrese – rozhodl se, že
postaví novou sklářskou huť na katastru Bezvěrov.
Dne 24. 4. 1868 oznámili společníci bratři Eduard
a Antonín Kavalírovi okresnímu úřadu v Manětíně
svůj úmysl a žádali o udělení stavebního povolení.
Proti zřízení sklárny však podala bezvěrovská obec
20. 5. téhož roku námitky. Poukazovalo se v nich na
nebezpečí ohně pro obec, dále že se okolo sklárny
nahromadí velké množství střepů, které budou vadit
při pasení krav. Navíc prý do obce přijde mnoho mužů
– sklářů – specialistů, což může zavinit v budoucnu
značný přírůstek nemanželských dětí a jejich vydržování by zatěžovalo obec. Při komisionelním řízení,
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konaném 22. 5. 1868, byly námitky bezvěrovské obce
úředně vyvráceny a odvolány, načež byl udělen souhlas k postavení nové sklárny s příslušnými vedlejšími
a obytnými budovami.
Práce v nové bezvěrovské sklárně, kterou žadatelé
v duchu rodinné tradice nazvali Novou Sázavou, byla
zahájena 1. 10. 1868 – tedy už za 5 měsíců. Vyrábělo
se tam duté sklo a jako specialita sklo laboratorní. Její
majitel požádal místodržitelství o udělení oprávnění
užívat c. k. orla ve štítě. Okresní úřad v Kralovicích
pak sděluje pro pražská vyšší místa, že firma zahajuje výrobu s provozním kapitálem 18 tisíc zlatých
a 26 dělníky – odborníky.
Továrník sem opravdu přivedl několik dělnických
rodin ze Sázavy a postavil pro ně domky, kterým dal
stejné jméno, jako sklárně – Nová Sázava. Protože od
data povolení k provozu do jeho zahájení uplynulo
necelých pět měsíců, lze předpokládat, že stavba
výrobních a jistě i obytných budov byla prováděna
urychleně a s poměrně značným nákladem. V huti
byly vyráběny skleněné poklopy, rourky k tlakoměrům, obyčejné tabulové sklo a okenní tabulky. Značně
vysoká je i částka vydání za suroviny a dřevo. Sklárna
významně pomohla rozvoji obce Bezvěrov.
Některé zajímavosti ze začátků sklárny Nová Sázava se objevily v poválečných vzpomínkách původních německých obyvatel, publikovaných
v r. 1995 Vlastivědným sborníkem z MT.
V jihozápadní části Přírodního parku Manětínská
bývala v 18. a 19. století sklárna Melchiorova huť.
Zaměstnávala okolo 20 sklářů a 50–60 dřevařů. Na
základech sklářské huti vyrostlo rekreační středisko.
Sklárny, o kterých se příliš neví, bývaly severovýchodně cca 12 km od Manětína a patřily k chýšskému panství rodiny Lažanských.
Jednak to bývala sklárna, na jejímž místě je dnes rekreační středisko Sklárna a stálá škola v přírodě. Jejími
staviteli byli skláři J. Glaser a A. Kupfer, zakladatelé
firmy se 13 sklárnami. Vyrábělo se zde ploché i foukané sklo (ozdobné lampy, kávové servisy aj.) Blíž
k Manětínu u osady Nový Dvůr byla sklárna stejných
sklářů. Obě sklárny pracovaly v l. 1825–1870.
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LETNÍ KINO SOKOL
Tomislav Štika
Během letošního léta promítá kino Sokol opět pod
širým nebem na manětínské plovárně. Před projekcí
přijďte na koncert skvělé kapely Poitín (viz plakát plovárny na jiném místě zpravodaje), promítání začíná
po setmění. Během celého večera je otevřený bar,
v případě deště bude projekce přesunuta na náhradní
termín – sledujte webové stránky https://www.manetin.cz/mesto/kino/
Pátek, 16. 8. 2019, 21.30 hod, koupaliště
TERORISTKA (komedie, Česko, 2019)
Režie: Radek BAJGAR
Hrají: Iva Janžurová, Martin Hofmann, Tatiana Vilhelmová, Pavel Liška, Eva Holubová, Jana Plodková, Kristína Svarinská, Jaromír Dulava
Hlavní hrdinkou černé komedie Teroristka je Marie
(Iva Janžurová), učitelka na penzi, která si jednou řekne, že už si nechce připadat jako kráva. Když jí proti

arogantnímu strůjci
lokálního zla (Martin
Hofmann) nepomůže ani starostka (Tatiana Vilhelmová),
sežene si zbraň a rozhodne se udělat to, co většinu
z nás občas napadne, ale hned tu myšlenku rozumně
zapudíme. Brzy však zjistí, že stejně, jako je vražda
složitá morálně, je nesnadná i prakticky – přesto, že
jí bývalý žák, momentálně v podmínce (Pavel Liška),
dává cenné životní rady: „Kriminalita jenom vypadá
jednoduše, paní učitelko, ale pak se dycky něco posere.“ (CinemArt)
Vstupné na všechna představení je dobrovolné.
Průběžně aktualizovaný program naleznete na
webových stránkách: www.manetin.cz/mesto/kino

MĚSTSKÁ KNIHOVNA MANĚTÍN
Alena Fišerová
Přijďte si o prázdninách půjčit některou z našich nových knih anebo tu, kterou jste ještě nečetli, od svého
oblíbeného autora...
Členství v naší knihovně je stále jen za 40 Kč/rok pro
dospělé a za 20 Kč/rok pro důchodce, studenty a děti.
Nové knihy v MěK Manětín
Jenny Colganová – Nekonečná pláž
Michelle Obamová – Můj příběh
Aleš Palán – Miss exitus
Serhil Plokhy – Černobyl
Lukáš Kuta – Pecková: dítě štěstěny
Cara Hunterová – V temnotě
Petra Hůlová – Zlodějka mýho táty
Michaela Mitroci – Za hranicí fantazie
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Martin Goffa – Primární důvěra:
úhel pohledu
Nicolas Carreau – Skutečné životy
hrdinů
Upozornění:
V měsíci srpnu je knihovna otevřena v prázdninovém režimu:
pondělí – 12.30–17.00
středa – 9.00–11.30 / 12.30–17.00
pátek – 9.00–11.30 / 12.30–14.30
Přejeme Vám příjemně prožitou
dovolenou, pokud možno se zajímavou knihou z naší knihovny.
Těšíme se na Vaši návštěvu!
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Kulturní program
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DOBROVOLNICKÁ
BRIGÁDA

Pondělí 19. srpna
18:00

Mše svatá s biskupem Tomášem

Potřebujete doma

místo: kostel sv. Jana Křtitele v Manětíně

21:00

pomoct?

Letní kino: Zelená kniha

místo: u kulturního domu v Manětíně
Oscarová roadmovie režiséra Petera Farrellyho vycházející ze
skutečných událostí se odehrává na jihu USA v 60. letech, kdy je celá
země prostoupená předsudky a nenávistí vůči Afroameričanům. Dva
odlišní muži, pianista Donald a jeho řidič Tony, se v humorném dramatu
vydávají na turné díky němuž si najdou cestu i k sobě samým. Promítání
zajišťuje Hrákula o.s.

Nebo víte o někom z okolí,
kdo pomoc potřebuje?

Úterý 20. srpna
17:30

Přijedeme na jeden den a pomůžeme Vám!

Odpoledne pro rodiny s dětmi

Zvládneme třeba natírání plotu, štípání dřeva, bílené, sekání,
odklízení, mytí oken, kopání, stavění a rozebírání zdí, práce
na zahradě, drobné zemědělské práce a další...

místo: u kulturního domu v Manětíně
Nenechte si ujít tradiční odpoledne plné soutěží, balónků, tanečků,
skákacího hradu a pohádkového vystoupení. Letošní novinkou bude
dobročinný koutek, tak se určitě zastavte. P.S.: Špekáčky s sebou!

18. - 24.
srpna
2019

Středa 21. srpna
20:00

Ples v montérkách

místo: kulturní dům v Manětíně
Protáhněte ztuhlé kosti, oprašte pracovní střevíce, nahoďte to nejmontérkovatější oblečení, co máte,
a pojďte s námi tančit pro dobrou věc! Výtěžek z plesu poputuje do Pákistánu na pomoc oblátským
školám v oblasti Derekabad.

Čtvrtek 22. srpna
20:00

Divadlo: Největší příběh všech dob

bude v oblasti Manětínska, Nečtinska a Plaska
probíhat další ročník zaběhlé a vyzkoušené
dobrovolnické brigády Workship.

Nebojte se ozvat!

Jsme parta mladých lidí a rádi Vám věnujeme svůj čas a energii.
Kontaktujte nás

karolina.kastlova@seznam.cz

místo: kulturní dům v Manětíně

Případně se přihlaste rovnou oblátům.

Úspěšné divadelní představení dramatika Patricka Barlowa nabídne komediální
pohled na dávné velkolepé příběhy. Norbert a Robert vám vysvětlí, proč se
Ježíš jmenuje Ježíš, na čem si pochutnával Jan Křtitel nebo jak se ovládá taková
římská veslice. Hrají Pavel Kryl a Ondřej Novák z Divadla NaHraně.

WWW.WORKSHIP.FARNOSTPLASY.CZ

2019

Barbora Zahradníčková
tel: 792 349 494

Karolína Kastlová
tel: 721 945 348
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FACEBOOK: WORKSHIP.MANETIN
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MANĚTÍN ČOV A KANALIZACE
Petr Severa

V současné době probíhají práce na stavbě čistírny
odpadních vod u čp. 310 (dýhárna). V druhé polovině
měsíce srpna 2019 budou zahájeny práce na jedné
z kanalizačních stok. Jedná se o stoku, která povede od bývalého hotelu kolem víceúčelového hřiště
směrem ke koupališti a k č. p. 231, kde bude zakončena u Manětínského potoka. Při výstavbě může dojít
k omezení provozu na komunikaci ke koupališti.
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 infor-

mace Vám podá pan Josef Burda (místostarosta
města) tel. 606 683 687 nebo pan Petr Severa tel.
724 147 642.
V průběhu stavby může docházet k větší prašnosti
a pohybu stavební techniky. 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.

TAŠKY NA TŘÍDĚNÍ ODPADU
V rámci podpory třídění odpadu předkládáme občanům možnost nákupu sady tašek
na tříděný odpad od společnosti EKO-KOM
a.s. V balení jsou 3 ks tašek (modrá, zelená,
žlutá) na sběr papíru, skla a plastů. Cena jedné sady tašek je 60 Kč. Obsah tašky je 40 litrů, materiál: max. 80% primární PP, min. 20% recyklovaný PP, omyvatelný. Gramáž tašek: cca 110 g/ m2.
Ucha jsou v tašce křížově prošitá, aby bylo možné
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garantovat nosnost tašky 10 kg. Taška má
pevné dno, které netrpí překladem.
Pokud máte zájem o nákup sady tašek,
sdělte nám to, prosíme, do 23. 8. 2019
v kanceláři č. 2 MěÚ Manětín nebo na
emailovou adresu posta@manetin.cz.
Podle zájmu Město Manětín objedná požadovaný
počet sad od společnosti EKO-KOM, a.s., k zakoupení
by měly být přibližně koncem října.
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Z KULTURY, OBCHODU, SPORTU A DALŠÍ INFORMACE
Víceúčelové hřiště Manětín
Objednávky na tel. čísle 728 678 889.
MUDr. Václav Stehlík, praktický lékař, oznamuje, že
dne 9. 8. 2019 (pátek) nebude ordinace. Zastupuje MUDr. Křiklán v ordinaci v Dolní Bělé 8–12 hod.
Návštěvy lze nahlásit na tel. čísla ordinací: Manětín
373 392 246, D. Bělá 373 394 258.
SDH Česká Doubravice pořádá v sobotu 31. 8. 2019
od 16.00 hod setkání rodáků a přátel České Doubravice. Akce se koná na návsi v České Doubravici. Občerstvení zajištěno. Zveme všechny naše kamarády
na příjemné pozdní odpoledne strávené s muzikou.
Od 14.00 hodin je možné na místě zdarma zapůjčit
brusle a koloběžky pro děti i dospělé a projet se na
3 km dlouhé trati.
Drůbež Červený Hrádek prodává slepičky typu Tetra
hnědá, Dominant všechny barvy, Green Shell – typu
Araukana. Stáří 14–19 týdnů /159 a 209 Kč/ks. Prodej:
Manětín – u pošty 13. srpna 2019 – 13.00 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

na děti. Jistě najdete, jako vždy, spoustu oblečení
i zcela zdarma, nebo za ceny 5 Kč/kus apod.
Bližší info: tel.: 777 852 845 nebo e-mail: alena.peltanova@seznam.cz
Zahrada Čech – Litoměřice
V pátek 13. září 2019 pořádáme opět zájezd do Litoměřic. Vyjíždíme v 6.00 hod z Mezí, Bezvěrov 6.30 hod,
Nečtiny 6.45 hod, Manětín 7.00 hod (u školy). Cena
300 Kč (350 Kč), dle obsazenosti autobusu. Přihlášky
u p. Janouškovcové tel. 737 340 747.
Plzeňská karta
Od loňského roku lze požádat o vydání nové Plzeňské
karty na Městském úřadě Manětín, kde jsou k dispozici všechny potřebné tiskopisy, zároveň je možné zde
kartu vyzvednout a následně dobíjet (předplatné,
elektronická peněženka).
Bližší informace na MěÚ Manětín – tel. 373 392 258
nebo http://www.plzenskakarta.cz/

Výkup kožek proběhne v Manětíně u městského
úřadu v sobotu 7. 9. 2019 od 14.00 hodin. Králičiny
10 Kč. Výkup zajišťuje firma Růžena Kubešová, tel.
415 749 562, 723 763 418.
Prodám 2 Yagiho antény VHF, UHF, obě za 200 Kč.
Bokr, Manětín E4 (u koupaliště), tel. 736 159 021.
Prodám pěknou chalupu ve Zhořci u Manětína.
Bližší info na tel. 732 402 983
Bazárek maminky maminkám a Cvičení s dětmi:
V září budeme opět pořádat Burzičku dětského oblečení. Přesný termín uvedeme na plakátech a v zářijovém zpravodaji. Přijďte prodat nebo si koupit oblečení
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BAROKNÍ DEN NA ZÁMKU V MANĚTÍNĚ
TENTOKRÁT Z POHLEDU SLUŽEBNICTVA
v sobotu 17. srpna 2019, 14 – 20 hodin
Slavnostní zahájení ve 14 hodin
Přijďte si s dětmi vyzkoušet:
Potěžkat nosítka
Válet nudle v zámecké kuchyni
Pást ovce
Ručně tesat trámy
Starat se o zámeckou zahradu
Poměřit mušku se zámeckým lovčím
Doručovat jako rychlý posel
Oblékat panstvo
Prát prádlo v neckách
Zapisovat do zámecké kroniky

Navíc nabízíme:
Netradiční občerstvení
Kupecké krámky – ukázky drhání, pletení košíků, výroby keramiky,
šití z kůže, míchání vonných ingrediencí, alchymistická dílna
Prohlídky vyzdobeného zámku
Ukázky tesařských řemesel
Ukázky kamenosochařských prací
Jízdy v kočáru, Jízdu na ponících
Lukostřelbu
Ukázky lovu s pomocí dravců – sokolnictví
Dětské dílny, Divadlo pro děti
Práce s koněm
Barokním dnem provází Petr Jančařík.
V 18 hodin se v zámeckém sále uskuteční koncert barokní hudby.

Vstupné 90 Kč, děti zdarma

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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