MANĚTÍNSKÝ
ZPRAVODAJ

XLVII. ročník
červen 2021

Zpravodaj Městského úřadu v Manětíně / MK ČR E 12287

Vážení spoluobčané,
Josef Gilbert Matuška, starosta města
srdečně Vás všechny zdravím na začátku června. Po- zace toalet v budově základní školy. Byla podepsána
smlouva o dotaci.
slední dny naznačují, že je léto blízko.
Program Obnova historického stav. fondu v památkoDnes bych se s Vámi chtěl podělit o následující:
vých rezervacích a zónách a staveb drobné architektury
Očkovací centrum v Manětíně
Byla ukončena možnost registrace do očkovacího na území Plzeňského kraje 2021 – byla podána žádost
centra v Manětíně v našem kulturním domě. Všichni, o dotaci ve výši 150.000 Kč na opravu střechy domu
kdo se do Manětína zaregistrovali, budou v Manětí- čp. 118 v Manětíně. Čekáme na rozhodnutí.
ně naočkováni a to jak 1., tak
také 2. dávkou. V posledních
týdnech zde bylo naočkováno
několik stovek lidí. Znamená
to, že se tu bude očkovat ještě
v červenci. Jsem rád, že bylo
možné očkovat především tu
nejstarší generaci přímo v Manětíně a nebylo nutné nikam
cestovat.
Výstavba nové kanalizace
a ČOV v Manětíně
Jsou před námi poslední měsíce výstavby nové kanalizace
a nové čistírny odpadních vod
v Manětíně. V květnu pokračovala uzavírka hlavní silnice
ve směru na Nečtiny. Postupně probíhají opravy povrchů
Kladení věnců k pomníku padlým v Rabštejně nad Střelou, květen 2021
místních komunikací, které
byly dotčené stavbou. Situace
v našem městě je v posledních týdnech náročná a plně Program Podpora pro obce, které mají uzavřenu smlourozumím rozhořčení mnohých z Vás. Děkuji Vám proto vu s registrovaným poskytovatelem sociálních služeb
opět za Vaši trpělivost a shovívavost. Už jsme těsně na zajišťování pečovatelské služby na území Plzeňsképřed cílem. Práce budou dokončeny v srpnu. Více na ho kraje v roce 2021 – byla podána žádost na pečovatelskou službu v Manětíně ve výši 200.000 Kč.
jiném místě v tomto zpravodaji.
Rekonstrukce kotelny v domě čp. 256
Dotace
Program stabilizace a obnovy venkova Plzeňského Byla zahájena rekonstrukce kotelny v čp. 256 v Manětíkraje – schváleno 295.000 Kč na dokončení moderni- ně, která vytápí 4 bytové domy a zároveň také budovy

úřadu, se kterým je propojena teplovodem. Součástí
této rekonstrukce je instalace 3 nových kotlů Benekov.
Probíhá odstávka teplé vody. Děkuji za pochopení! Proběhne také výměna zásobníků na teplou vodu. Tato
výměna by měla zkrátit dobu odstávky.
Kladení věnců – 8. května 2021
Rád bych poděkoval všem, kteří se podíleli na přípravě
a na zkrášlení pietních míst. Kladení věnců se i letos
konalo za účasti veřejnosti na 4 místech (Rabštejn
nad Střelou, Manětín, Mezí a Zhořec). Jsem rád, že se
zúčastnily také děti a mládež. Děkuji hasičům z Manětína, z Mezí a ze Zhořce a všem, kteří jakkoli přispěli
k organizaci a přípravě této akce.
18. června 2021– slavnostní žehnání a inaugurace
varhan v kostele sv. Barbory v Manětíně
V pátek 18. června se bude konat slavnostní žehnání
a inaugurace nově zrestaurovaných varhan v kostele
sv. Barbory. Varhany byly v kostele sv. Barbory nainstalovány v roce 1721 tedy přesně před 300 lety. Varhany
požehná plzeňský biskup Mons. Tomáš Holub, slavnostní večer bude pokračovat koncertem Jaroslava
Tůmy. Další koncerty na tento nástroj se budou konat
v průběhu léta.

19. června 2021– 10. Manětínské městské slavnosti
Po roční pauze se budou opět konat Manětínské
městské slavnosti. Letos jsou to jubilejní 10. městské
slavnosti a budou se konat tentokrát v sobotu 19. června 2021 v zámeckém parku v Manětíně. Srdečně Vás
zveme! Více informací naleznete na plakátech!

Paní Květuše Pátková (nejstarší občanka města)
s místostarostkou města u příležitosti blahopřání
k 94. narozeninám.

Raná péče Kuk, z.ú. – terénní sociální služba
Jsme terénní sociální služba Raná péče Kuk, z.ú. Služby
poskytujeme zdarma rodinám s dětmi se zrakovým
nebo kombinovaným postižením nebo ohrožením vývoje od narození do 7 let věku.
Služba raná péče je jedinečná a má nezastupitelné
místo při podpoře rodičů v péči o dítě s postižením
v raném věku. Žádná dostupná sociální
služba nenabízí takto komplexní a plnohodnotnou pomoc
rodinám pečujícím
o dítě se zrakovým
nebo kombinovaným postižením.
Působíme v celém
Plzeňském a Karlovarském kraji. Konzultace poskytujeme přímo v rodině, v jejím přirozeném prostředí, a to
v rozsahu 1 × za 1–3 měsíce dle potřeb rodiny. Rodina
má možnost se na svého poradce kdykoliv obracet
telefonicky nebo mailem. Rodiny nejčastěji využívají
sdílení náročné životní situace, jakou péče o dítě s kombinovaným postižením je. Sdílení pomáhá se v situaci
zorientovat a hledat možnosti řešení. Přínosem pro
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rodiny jsou odborné rady týkající se vývoje dítěte s postižením, zapůjčení a instruktáž k pomůckám, zkušenosti z jiných rodin, kontakty na odborníky, informace
o vzdělávání, využití sociálních dávek a jiných možností
získávání financí.
Náš přístup k rodinám je vždy individuální a partnerský.
Nehodnotíme, neodsuzujeme, ale radíme a doporučujeme.
Naše práce navazuje a doplňuje práci lékařů a dalších
odborníků. Máme s rodinou čas vysvětlit si a probrat
co potřebuje, umožnit jí se zastavit a zamyslet se nad
svou situací, zároveň nabízíme pohled zvenčí a třeba
i jiné možnosti řešení jejich situace.
Cílem je, aby nás rodina nepotřebovala, byla ve svém
fungování a rozhodování samostatná a mohla žít běžným způsobem života ve své komunitě.
Kontakty:
Raná péče Kuk, z.ú.
Tomanova 5, 301 00 Plzeň
tel: 377 420 035, 724 400 815
mail: plzen@ranapece.eu
www.ranapecekuk.eu
www.facebook.com/ranapecekuk
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Manětín ČOV a kanalizace

Petr Severa

Ještě několik ČOV
týdnů nás
dělí od dokončení
Manětín
a kanalizace

stavebních prací na území města. V současnosti
probíhají práce na několika úsecích. Před zámkem byla osazena odlehčovací komora, dále se
pokračuje u čp. 165. Bohužel se tyto činnosti řeší souběžně a obyvatelé a návštěvníci
města
Petr
Severa
můžou být stavbou omezeni. Před zámkem byly nalezeny historické stoky, které bylo potřeba
archeologicky
zdokumentovat
a za přítomnosti
Národního
památkového
ústavu
Ještě několik týdnů
nás dělí od dokončení
stavebních zástupců
stranství před
objektem Manětín
č.p. 264).
ZASTÁVKA
vyřešit
postup
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v úseku odnásledujících
domu č.p. 248týdnů
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rosta města)
tel. 606 683
687 nebo
Petr Severa
Několik
bude
prosměrem
občanynaa návštěvníky
Manětína
opravdu
náročných,
a tel.
Nečtiny k domu č.p. 307.
724 147 642.
proto Vás žádáme o shovívavost a trpělivost. Je důležité respektovat dopravní značení a být
Probíhající opravy komunikací nám dělají místy v Maohleduplný k pracovníkům stavební firmy, ale i k ostatním spoluobčanům. Další informace
nětíně bludiště, ale snažíme se spolu se stavbou najít Prostřednictvím Stavebnin L. L. Trade na adrese MaVám podá Josef Burda (místostarosta města) tel. 606683687 nebo Petr Severa tel. 724147642.
vždy řešení, hlavně pro přístup složek IZS a zásobo- nětín 317 jsou zajištěny revizní šachty pro zájemce,
vání. V Manětíně se pohybujeme na staveništi a tuto kteří si je objednali. Revizní šachty jsou k zakoupeProstřednictvím
Stavebnin
L.L. Trade na adrese
317v jsou
zajištěny
revizní
ní veManětín
stavebninách
Manětíně.
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komponenty včetně ceny.
REVIZNÍ ŠACHTY
1.

ŠACHTA POCHŮZNÁ DO 1,5 M HLOUBKY
EP ŠACHTOVÝ KOMPLET 400/T1 PŘÍMÝ 400/160 MM
(soupis prvků)
ŠACHTOVÉ DNO T1 PŘÍMÉ 400/160 MM (KORUG)
ŠACHTOVÁ ROURA KORUGOVANÁ 400/1500 MM
POKLOP PLASTOVÝ 400 POCHŮZNÝ DO KORUGOVANÉ ROURY

EP-400/T1

3 461,00 Kč

2.

ŠACHTA POJÍZDNÁ 12,5 T DO 1,5 M HLOUBKY
(soupis prvků)
ŠACHTOVÉ DNO T1 PŘÍMÉ 400/160 MM (KORUG)
ŠACHTOVÁ ROURA KORUGOVANÁ 400/1500 MM
TELESKOPICKÁ ROURA 315/375 MM (BEZ TĚSNĚNÍ)
MANŽETA REDUKČNÍ 400/315 MM PRO KORUGOVANOU ROURU
POKLOP LITINOVÝ 315 12,5 T ČTVEREC DO TELESKOPU

EP-400/T2

5 650,00 Kč

3.

ŠACHTA POJÍZDNÁ 40 T DO 1,5 M HLOUBKY
(soupis prvků)
ŠACHTOVÉ DNO T1 PŘÍMÉ 400/160 MM (KORUG)
ŠACHTOVÁ ROURA KORUGOVANÁ 400/1500 MM
TELESKOPICKÁ ROURA 315/375 MM (BEZ TĚSNĚNÍ)
MANŽETA REDUKČNÍ 400/315 MM PRO KORUGOVANOU ROURU
POKLOP LITINOVÝ 315 40 T DO TELESKOPU KULATÝ

EP-400/T3

5 997,00 Kč

2021
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Městská knihovna Manětín
Alena Fišerová
Milí čtenáři, knihovna Vám již opět může poskytovat všechny své služby, včetně kopírování, tisku,
možnosti práce na internetu a je pro Vás otevřena
v hlavních výpůjčních dnech:
PONDĚLÍ:
–
12.30–17.00
STŘEDA: 9.00–11.50
12.30–17.00
PÁTEK: 9.00–11.30
12.30–14.30
Jaká opatření musíme společně ještě v knihovně
dodržet?
Aktuální informace vždy najdete na našich webových stránkách a u vstupu do knihovny.
Akce v knihovně – červen 2021
15. 6. /úterý/ 16.30 – Pasování prvňáčků na čtenáře
– (akce pro přihlášené)
22. 6. /úterý/ 16.30 – BOOKSTART – (2. schůzka
rodičů s dětmi, akce pro přihlášené)
24.6. /čtvrtek/ 13.30 – Knihovnička pro seniory –
(akce pro veřejnost)
Knihovna postupně vyřazuje ze svého fondu starší
knihy a nabízí je za symbolickou cenu 2 Kč/ks. Knihy
jsou k nahlédnutí za 1. dveřmi knihovny. Přijďte si
vybrat.
Připomínám soutěž pro děti o vstupenky do ZOO
PLZEŇ (nový ročník)
probíhá v termínu: 1. 3. 2021 – 15. 12. 2021.
Podmínky jsou jednoduché a vyhrává každý kdo
je splní.
Výběr z nových knih zakoupených pro naše čtenáře:
pro dospělé:
Petr Sagitarius – Trujkunt: detektivní trilogie
Hani Münzer – Dokud žijí motýli
Zdeněk Grmolec – Jošt
Alena Vondrušková – Řemesla a výroba
David Young – Dítě Stasi
pro děti:
Stanislava Reschová – Buenos Aires, kotě!
Daniela Krolupperová – Zákeřné keře
Radka Kolebáčová – Strašidelný motel
Joana Krzyzanek – Abeceda slušného chování pro
děti
Oleg Kuzovkov – Od pohádky k pohádce 2:
Máša a medvěd

2021

Máte doma elektronickou ALBI tužku „Kouzelné
čtení“? Půjčujeme knížky k této „tužce“. Přijďte
si vybrat.
Další novinky najdete v našem on-line katalogu:
https://katalog.manetin.cz/
Další informace o knihovně a aktuality najdete na
adrese: https://manetin.knihovna.cz/

MANĚTÍNSKÝ ZPRAVODAJ

5

Člověk v tísni v Plzeňském kraji
Tereza Králová
Člověk v tísni v Plzeňském kraji pomáhá i obětem
trestných činů. Služba pomoci obětem trestných činů,
kterou poskytuje Člověk v tísni v Plzeňském kraji,
může mít různou podobu. Obrátit se na nás může
kdokoli, kdo se cítí být obětí, a to z celého Plzeňského
kraje. Základem naší služby je poskytování právních
informací. Jsme připraveni pomoci s podáním trestního oznámení, návrhu na náhradu škody, sepsáním
odvolání, doprovodit Vás k soudu či na Policii. Třeba
jako jsme pomohli v následujících případech.
Ženě, oběti domácího násilí ze strany partnera, jsme
pomohli podat trestní oznámení. Doprovodili jsme ji
jako „důvěrník“ k podání vysvětlení a požádali jsme
o ustanovení zmocněnce z řad advokátů. Tudíž v průběhu celého řízení je řádně zastoupena. Následně
jsme jí zprostředkovali psychologickou pomoc.
Oběti násilného napadení jsme poskytli asistenci
v průběhu řízení i doprovod k jednání. Pomohli jsme
jí uplatnit nárok na náhradu škody a také jsme jí asistovali v podání žádosti o peněžitou pomoc oběti, kterou
může za určitých okolností poskytnout stát. Vzhledem
k nutnosti účasti u soudního jednání bylo požádáno
o oddělený výslech oběti tak, aby nedošlo k setkání
s útočníkem. I v odvolacím řízení jsme oběti nadále
asistovali v psychicky náročném procesu.
Obrátila se na nás žena, kterou podvedl partner. Pod
záminkou, že je nemocný a potřebuje podstoupit placenou operaci, z ní vylákal peníze. Poté se na dva týdny
odmlčel a po údajném návratu z nemocnice se od ní
bez vysvětlení odstěhoval. Žena nabyla pochybností
a skutečnosti si telefonicky ověřila v nemocnici, kde
zjistila, že ani údajného doktora ani jejího partnera
neznají a placené zákroky neposkytují. Pomohli jsme
jí napsat a podat trestní oznámení a čin byl nakonec
kvalifikován jako podvod a proti pachateli zahájeno
trestní stíhání. Paní jsme pomohli uplatnit její nárok
na náhradu škody a jsme jí dále nápomocni v probíhajícím trestním řízení.
Oslovil nás muž, kterému cizí osoba nabídla pomoc
s vyřešením jeho dluhů tak, aby nepřišel o svou nemovitost. Díky tomu, že přišel dostatečně včas, pomohli
jsme mu od smluv, které pro něj byly natolik nevýhodné, že by v důsledku znamenaly ztrátu nemovitosti,
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odstoupit. Právě tyto společnosti, jež nabízejí vlastníkům nemovitostí v exekuci pomoc s vyplacením
exekucí či půjčky, se v poslední době stále množí a lidé
musí být obezřetní.
V případě, že jste se Vy nebo někdo z Vašich blízkých
stali také obětí trestného činu, neváhejte se obrátit
na naši kolegyni Radku Liškovou – radka.liskova@
clovekvtisni.cz, 602 250 210. Služba je poskytována
ZDARMA.
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Muzeum a galerie severního Plzeňska v Mariánské Týnici
Hana Fryčková
Muzeum a galerie severního Plzeňska v Mariánské
Týnici Vás zve 19. 6. 2021 OD 14 hodin na BAROKNÍ
DEN, kdy bude představena architektura a fresková
výzdoba kaplí NOVÉHO
AMBITU prostřednictvím komentovaných
prohlídek s průvodci
v replikách barokních
oděvů. Význam stavby a ikonografie Panny
Marie bude pointován
tanečním vystoupením
„Koruna ctností“ v kostele Zvěstování Panně
Marii. Taneční soubor
Hartig Ensemble pod
uměleckým vedením
Heleny Kazárové diváky
přenese do barokní doby,
kdy byl tanec považován
jak v řádových hrách, tak
ve dvorském baletu za
významný prostředek
alegorie a symboliky. Součástí Barokního dne bude
doprovodný program pro děti v duchu baroka.
Zároveň proběhne prezentace snahy o obnovu zaniklé železnice, která zajišťovala dostupnost barokní
památky. Bude vypraven zvláštní vlak Santini expres
firmy Arriva z Prahy-Masarykova nádraží do Kralovic

a mimořádně zastaví vybrané rychlíky společnosti
GW train regio ve stanici Mladotice, odkud bude firmou Vatra zajištěna náhradní autobusová doprava

do Mariánské Týnice. Jízdy připravil Spolek Místní
dráha Rakovník-Mladotice ve spolupráci s uvedenými
železničními dopravci.
Program bude probíhat od 14 do 18 hod.
Občerstvení zajištěno.

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 červnu:
Růžena Dürlová (80 let) Manětín, Jaroslava Ungrová (81 let) Mezí, Václav
Pešička (81 let) Hrádek, Andrej Poláček (84 let) Manětín, Zdeněk Šubrt
(93 let) Manětín, Josef Podzimek (81 let) Manětín.
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ROZVÁŽÍME PO KARLOVARSKÉM A PLZEŇSKÉM KRAJI
KOLO-ZEL Toužim, Náměstí Jiřího z Poděbrad č. 45
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Město Manětín
pořádá v sobotu 19. června 2021 od 13.00 hod.
v zámeckém parku v Manětíně

10. MĚSTSKÉ SLAVNOSTI
Všechny vás srdečně zveme.
Program je následující:
13.00
13.05
13.50
14.45
15.20
16.00–19.00

Zahájení slavností
Pohádka „O nenasytném hltounovi aneb Koblížku, já Tě sním“
Ukázky sokolnictví
Vystoupení šermířů SHŠ SORDEM
Pohádka „O líné Čiperce aneb Jak napravit lenocha“
Odpoledne s dechovkou – koncert dechové hudby
pod vedením Pavla Saka

V přestávkách vystoupí opět skupina šermířů.
20.00

Koncert rockové skupiny Odyssea

Občerstvení je zajištěno.
Na místě bude také stánkový prodej.
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Z kultury, obchodu, sportu a další informace
Víceúčelové hřiště Manětín
Objednávky na tel. čísle 728 678 889.
ČEZ Distribuce upozorňuje na odstávku elektřiny dne
15. 6. 2021 od 9.45 do 14.30 hod v Rabštejně nad Střelou č.p. 85, č. ev. 31, 35, 40, 93.
Léta s letáky končí – informace ČEZ
Distribuce. Na stránkách města Manětín je nově možné zjistit, zda se
v nejbližších 15 dnech bude v obci
konat odstávka elektřiny. Při prokliku
na banner (viz obr.) budete přesměrováni na stránky ČEZ Distribuce – odstávky.
Město Manětín pronajme byt v domě s pečovatelskou
službou: Manětín č. p. 221 – jedná se o kompletně
zrekonstruovaný byt (nová koupelna, podlahy, okna,
kuch. linka, rozvody – voda, elektřina) o výměře 63,3 m2
(včetně sklepa).
Zámecká restaurace v Manětíně hledá na brigádu výpomoc do kuchyně, pouze o víkendech. Bližší informace
v restauraci nebo na čísle 606 306 219.
Prodám tichý štěpkovač zahradního odpadu (Powersilent 2800) a elektrickou řetězovou pilu. Tel.
728 549 330, 607 823 173
Hledám k pronájmu garáž nebo malý sklad v Manětíně.
Nabídku prosím na telefon 606 655 568.
Broušení – ostření kotoučových, pásových, katrových
pil. Kotouče s sk. plátky, hanibal atd., tel. 775 255 993.
Výkup kožek proběhne v Manětíně u městského úřadu
v sobotu 5. 6. 2021 a 3. 7. 2021 od 14.00 hodin. Králičiny 10 Kč. Výkup zajišťuje firma Růžena Kubešová,
tel. 415 749 562, 723 763 418.
Prodej slepiček Červený Hrádek prodává slepičky typu
Tetra hnědá, Dominant všechny barvy, slepičky Green
Shell – typu Araukana a Dark Shell – typu Maranska.
Stáří 16–20 týdnů, cena 185–229 Kč/ks.
Prodej: Manětín 23. 6. 2021 ve 13 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
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Zemní a výkopové práce minibagrem
• základové pasy, inženýrské sítě,
trativody, drenáže, ploty, bazény…
• pokládka zámkové dlažby
(chodníky, příjezdové cesty)
• úprava zahrad a pozemků
• výkopové práce uvnitř budov, garáží …
(průjezdnost 75 cm širokým otvorem)
• práce bagrem o hmotnosti 3 tuny,
hydraulická svahovka,
kátrováni zeminy.
Telefon: 737 815 229,
email: Macek.ml-osz@email.cz

Ing. Dana Krepindlová (roz. Holotová)
tel.: 777 023 423, 773 333 606 (asistentka)
Otevírací doba kancelář MANĚTÍN:
Manětín 89 (v budově MěÚ 1. patro)
Pondělí:
9.00–15.00 hod
Středa:		
9.00–15.00 hod
Ostatní dny dle tel. domluvy,
možná je i osobní návštěva u klienta.
Další pobočky, ve kterých náš tým najdete:
Třemošná, Plasy, Horní Bříza, Město Touškov,
Plzeň-Bory
Nabídka našich služeb:
• Životní a úrazové pojištění pro dospělé i děti
• Pojištění motorových vozidel –
povinné i havarijní
• Pojištění majetku a odpovědnosti,
cestovní pojištění
• Stavební spoření
(Raiffeisen, Česká spořitelna)
• Penzijní spoření
• Hypotéky až u 5 bank
• Investice (fondy, Partner Invest)

Sběrný dvůr Nečtiny,
kam mohou vozit odpady i občané našeho města:
obsluha sběrného dvora:
604 794 428 (paní Jitka Stoklasová),
601 560 311 (pan Václav Pešta)
e-mail: obec@nectiny.cz

MANĚTÍNSKÝ ZPRAVODAJ
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Provozní doba:
Pondělí:
8.00 hod.–12.00 hod.
Středa:		
14.00 hod.–19.00 hod.
Sobota:
8.00 hod.–12.00 hod.

POVED s.r.o. Plzeň
Spoje „na zavolání“ můžete objednávat na tel. čísle
378 035 477 (info linka IDPK), webová stránka: https://
www.idpk.cz/cz/spoje-na-zavolani/.

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

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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