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OBEC

Vážení spoluobčané,

Ohlédnutí
za rozsvěcením vánočního stromu

definitivně se stahuje pomyslná smyčka s dalším rokem, dvanácti měsíci, 365 sem tam
i s 366 dny. V českých zemích si nedokážeme představit jiný konec a současně začátek
roku, než půlnoc 31. prosince. Ale faktem je, že nový rok začíná po celé modré planetě
různě, a to podle toho, čím se ta či ona společnost řídí. Existuje celá řada pohledů, které ovlivňují termín jeho stanovení. Podle Juliánského kalendáře nový rok připadá na 14.
ledna, gregoriánský kalendář, podle kterého se řídíme i my říká, že zlom nastává 1. ledna. Čínský nový rok může být kdykoli mezi 21. lednem a 21. únorem a třeba Tibetský pak
mezi lednem - březnem. Thajský nový rok je slaven od 13. dubna do 15. dubna. Českými
zeměmi se stávající termín začal více šířit až v 15. století a ve století následujícím se již
1. leden ujal jako začátek nového roku ve většině západokřesťanských zemí.
Pro každého z nás bude při ohlédnutí zpět rok 2012 určitě zcela odlišný. Protože život
je, ať chceme nebo nechceme, hodně pestrý, určitě se nám při promítání filmu s lakonickým názvem "2012", budou v mysli mísit příjemné obrazy s těmi méně příjemnými.
Každým rokem je jejich poměr namíchán ve zcela jiném a neopakovatelném poměru.
Rád bych Vám všem na sklonku roku 2012 popřál jménem obce i jménem svým, aby ve
Vašem ohlédnutí převládalo co nejvíce příjemných pocitů a vzpomínek, aby vykročení do
nového roku Vám vyšlo na pravou nohu, aby ten příští rok byl plný dobrých zvěstí,
abyste v novém roce měli tu pověstnou kapičku štěstí a k tomu moře zdraví.
Karel Týzl, starosta obce

“Až ti bude v životě nejhůř, otoč se ke slunci a všechny stíny padnou za tebe."
John Lenon

Obecní tamtamy
Kelišová se probrala v poločase ze zimního spánku
"Zdravstvuj gubernátor… no co co, nedělej
ksichty čeče… co se v mládí naučíš ve stáří jak dyž najdeš, nééé. No dobrá jdeme na
to. Musím udělat ještě povánoční úklid tak
nemám na Tě moc času.
Tak jsme v klubu probírali, co to tam vyvádíte vokolo toho kostelíčka našeho střediskového. Všude bláto až po pás. To mají
vobčani jako k vánocům, nebo co?..."
Kelišová, to přece není žádné tajemství už
proběhlo několik informací ve zpravodaji v
poslední době. Je to začátek úprav prostoru
okolo kostela, na který obec získala dotaci z
programu Leader. Začátkem prosince se
provedla část zemních prací projektu, především z důvodu využití výkopové zeminy
na terénní úpravy a k následnému zřízení
bezbariérového vstupu do kaple. Bylo nutné
začít před zimou, aby si navezený materiál
přirozeně sedl. Na takto připraveném podkladu bude zjara vytvořen nový chodník..
Jen připomenu, že kromě bezbariérového
vstupu bude v rámci akce realizován chodník kolem kaple - podél silnice, vč. veřejného osvětlení, chodník bude vybudován i okolo vlastní kaple a příjezd ze zatravňovací
dlažby, provede se příprava rozvodů pro
slavnostní osvětlení kaple, výsadba zeleně a
nějaká ta lavička taky bude. Celkové náklady se předpokládají okolo 900 tis. z toho
670 tis. by měla pokrýt dotace. Pokud vše
klapne mohlo by být hotovo někdy do
prázdnin.
"Nooo, tak to já si chlapče asi taky do ja
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ra přirozeně sednu na… z tebe. Hele to jsou
porát samý kecy o dotacích a jak to vůbec
vypadá s těma vašema dotacema na tu bicyklo dálnici nebo jak tomu prapodivně říkáte?"
Žádost obce byla přijata a teď se stále čeká,
jak dopadne při hodnocení-obodování podle kriterií výběrové komise a následně pak o
případném vlastním přiznání dotace rozhodne Výbor regionální rady Jihozápad, který by měl zasedat někdy ke konci ledna.
Takže na definitivní ortel nad akcí, kde by se
celkové náklady mohly pohybovat někde okolo 20 mil. Kč, musíme ještě měsíc počkat.
Pak bych ještě vzpomenul druhou větší žádost, a to na "zametací stroj". Tady ani po
čtyřech měsících od podání žádosti o dotaci není známá žádná informace, jak naše žádost dopadla, kromě faktu, že při předání
neměla žádné formální nedostatky. Tak nezbývá nic jiného než čekat.
"To jako, že když by tu dotaci vobec dostala, tak by tu přestaly kmitat holky s košťatama, joo??? No si tam malujete pěkný
vzdušný zámky... koště je prostě koště, bobánku, to mi věř!
Heléé, pocem, holky v klubu říkali, že na
nějakém tom interfernetu je něco vo vobci… jako že tam máte nějaký kecy a obrázky vo vobci, a že se tam votíráte i vo mě.
V tom máš asi pařáty ty, co? Ses ani nezeptal ty holomku."
Tak to se omlouvám, Kelišová, ale bral jsem
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Tě automaticky jako součást informací o obci, které se na nových internetových stránkách obce nachází. Jsou výrazně odlišné od
těch, na které jsme byli posledních deset let
zvyklí. Určitě vyvolají rozporuplné reakce,
protože nejsou zcela tradičně pojaté. Budeme rádi, pokud se k nám dostanou reakce
návštěvníků stránek, ať už budou záporné
nebo kladné, hodně vítány budou ty doplňující.
"Mňňóó šefíku, ještě že tuto jde mimo mě.
Tak co zase konec roku chlapče… zase Tě
koukám přibyla nějaká brázda na čele?"
No to si, Kelišová, objevila Ameriku. To snad
ale řešit nebudeme, né? Jak říká jeden můj
úhlavní kamarád "hlavně že dejcháme". A
myslím si, že má recht. Buďme rádi, že ještě dýcháme a nedělejme si zbytečné starosti s nepodstatnými věcmi, stejně tak nedělejme ani dusno kolem sebe jen proto, že my
máme špatný den, týden… rok.
"Áááá panáček se nám pustil do mudrlanctví… Kriste pane čeho já se to, nebohá
holka, ještě dožiju. Ještě, že jsem to reportérování omezila, páč bych stárla třikrát tak rychleji. No nic, guvernére, připrav si pravou nohu a vyšlápni s ní do nového roku a ať už od samého začátku nešmajdáš… znáš se fešáku.
Tak tedy nazdar!"
Nesmrtelná reportážní diva vaša Karla Kelišoj
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OBEC
Ze zastupitelstva
Závěrečné zasedání zastupitelů v roce 2012
proběhlo v pátek 14. 12. v nedávno otevřeném
hudebním klubu Panteon v kulturním domě.
Omluveni byli pí Kapicová, Tahavská a Brožová
a pan Hodonický. Pan Surovčík se dostavil až v
úplném závěru jednání.
Na programu prosincového zasedání bylo další projednání části pozemkových nesrovnalostí v k.ú. Konstantinovy Lázně, které se bezpochyby ještě několikrát na jednání zastupitelstva vrátí, neboť se jedná o celou řadu specifických případů. Tentokrát zastupitelé, i diky
slabší účasti, nenalezli shodu a ani jeden návrh řešení vycházející vstříc občanům nedospěl ke schválení. V jednom případě třeba i díky odchodu zastupitele, prosazujícího právě
vstřícnost, na toaletu v době, kdy se po sáhodlouhé diskusi dospělo k hlasování. Projednána byla rovněž nabídka k odkoupení p. p. č.
1174 v Konstantinkách (v těsné blízkosti křižovatky se "zeleným domem"), která je ve
vlastnictví soukromé osoby, byť již několik desítek let slouží v podstatě jako veřejné prostranství. Zde zastupitelé souhlasí s výkupem
pozemku pouze v případě, že by se kupní cena pohybovala v max. výši do 60,- Kč/m2. Tato
částka odpovídá cenám, za které obec podobné pozemky prodává.
Zastupitelé s kosmetickými připomínkami rovněž schválili text kroniky obce za rok 2011
předložený současnou kronikářkou obce pí
Romanou Kolesovou. Schválen byl dodatek
smlouvy s Ekodeponem s.r.o. na likvidaci odpadu, kde dochází k navýšení ceny služby o
cca 3 % oproti roku předchozímu.
Naopak, ač byla na listopadovém jednání zastupitelstva dostatečně obšírně projednána a
diskutována problematika poplatku za odpad
v roce 2013, nebyla nakonec o jeden hlas
schválena "odpadová" vyhláška na příští rok,
což by znamenalo jakési odpadové bezvládí a
díru do rozpočtu obce ve výši 650 tis. Kč. To
odpovídá již dříve navrženým 600,- Kč na osobu.
Schválen byl dále rozpočet obce, včetně jejích
fondů. Rozpočet je plánovaný jako vyrovnaný
a počítá s výdaji i příjmy ve výši 14, 349 mil.
Kč. Z té investiční části rozpočtu se počítá, za
předpokladu získání dotace, s prostředky na
dokončení - prodloužení kanalizace v ulici
Lázeňská (od Janotů až za areál lesů), další etapou rekonstrukce sociálních zařízení v mateřské škole, úpravou veřejného prostranství
okolo lázeňského kostela, dětským hřištěm v
Parku pro radost atd. Rozpočet je k dispozici
na internetových stránkách obce.
V závěru se zastupitelé věnovali nabídce SD
Jednota Tachov na odprodej dvou bytových
jednotek v patře nad prodejnou potravin v
Konstantinových Lázních. Nabídku obec nevyužije.
Díky neschválení nové vyhlášky o odpadech se
zastupitelé sejdou ještě mimořádně těsně

Rada obce
před vánočními svátky v pátek 21. 12. v 18:00
hodin na obecním úřadě.
Termíny pro jednání ZO v první polovině roku
2013 jsou: 23. ledna, 20. února, 20. března,
17. dubna, 22. května, 19. června.
Karel Týzl, starosta obce

Usnesení čj. 21/12/2012/ZO
ze zasedání Zastupitelstva obce
Konstantinovy Lázně
ze dne 14. 12. 2012
Zastupitelstvo obce:
I. bere na vědomí:
1. Kontrolu usnesení.
2. Zprávu o činnosti obecního úřadu mezi zasedáními.
II. schvaluje:
1. Ověřovatele zápisu ve složení p. PaedDr.
Rožánek, p. Souček.
2. Program jednání.
3. Odkoupení p. p. č. 1174/ v k. ú. Konstantinovy Lázně za cenu dle vyhlášky tj. Kč 60,-.
4. Text kroniky obce za rok 2011.
5. Rozpočet obce na rok 2013, rozpočet sociálního fondu a fondu oprav na rok 2013 a rozpočtový výhled vše dle přílohy č. 11.
6. Předběžný souhlas s rozpočtovým opatřením, které řeší narovnání schváleného resp. upraveného rozpočtu se skutečným plněním k
31. 12. 2012.
7. Dodatek č. 9 smlouvy č. 3041 mezi Obcí
Konstantinovy Lázně a Ekodepon s. r. o na
převzetí a odstranění nebo využití odpadu.
III. neschvaluje:

K poslednímu jednání v roce 2012 se ve středu 5. prosince sešla rada obce v kompletním
složení.
Na programu bylo hned několik záležitostí týkajících se pečovatelské služby, kterou toto oddělení úřadu poskytuje smluvně i občanům z
okolních obcí (Bezdružice, Kokašice, Horní
Kozolupy a Cebiv). Schválen byl záměr pronájmu pozemků p. p.č. 503/11 a 505/35 v k. ú.
Konstantinovy Lázně, které dlouhodobě užívají vlastníci sousedních nemovitostí, ale obec je
z různých důvodů nemůže odprodat (kanalizace, ochranná zeleň). Projednávala se problematika zpomalovacího prahu na místní komunikaci v hořejší části Nové Vsi. Po dokončení opravy povrchu silnic v této místní části nyní
většina motoristů využívá "boční" cestu, která
je v současné době bez zpomalovacího prvku
a tedy původní efekt zpomalující provoz se
zcela vytratil. Záležitost bude projednána s dopravním inspektorátem v Tachově a následně
bude projektantem stanoveno konečné řešení,
které opět vrátí klidnější dopravu do Nové Vsi.
V dalším bodu se radní zabývali žádostí nájemce nebytových prostor v KD Kos - bar U Šlemendy o povolení zimního vchodu do baru
společným vchodem z prostor vstupu do hudebního klubu Panteon. Vstup byl povolen
pouze dočasně po dobu letošní zimy s tím, že
se současně musí nalézt technické řešení, které zabezpečí samostatný vchod do budoucna,
a to odpovídající požadavkům i zimního provozu. Současně zde dojde i dalším drobným
zednickým pracem, které dokončí oddělení baru od ostatních prostor kulturního domu.
Rada na sklonku roku rovněž schválila roční
odměnu starostovi, která se vyplácí formou
darovací smlouvy a darování poukázek sportovcům z TJ Sokol do tradiční Vánoční tomboly.
Karel Týzl, starosta obce

Radnice informuje

1. Koupi bytů v ul. Lázeňská 63, Konstanti-novy Lázně od SD Jednota Tachov.
Karel Týzl, starosta
Ing. Jiří Kalista, místostarosta

Blahopřejem
V měsíci lednu
se významného životního jubilea
dožívají tito naši občané:
Hošková Marie
Podráská Olga
Hertl Jaroslav
Fürbacher František
Staňková Ivanka

Příprava koncepce nového dětského hřiště v
Lázních - D R U H Ý P O K U S
Žalostný stav současného, tedy spíše již bývalého, dětského hřiště v Konstantinových
Lázních vedl zastupitele na jejich posledním
zasedání k rozhodnutí pustit se do přípravy
revitalizace tohoto volnočasového zařízení
pro mládež a pokusit se za přispění dotace v
roce 2013 vybudovat ve stejném území hřiště
zcela nové.
Vzhledem k faktu, že se na první veřejné projednání dostavil jediný zájemce, je naplánován druhý termín a to na středu 9. ledna. Akce
proběhne v zasedací místnosti obecního úřadu od 16:00 hodin.
Obecní úřad Konstantinovy Lázně
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RADNICE INFORMUJE / ZE ŠKOLY

Radnice informuje

Ze školy

Územní plán
Výzva k předkládání návrhů změn
Na posledním jednání zastupitelstva bylo
rozhodnuto, že obec zahájí aktivity, jejichž
výstupem bude zpracování zadání změn územního plánu obce, včetně jeho následného projednání.
Z těchto důvodů vyzýváme všechny vlastníky nemovitostí ve správním území obce, tzn.
v katastrálních územích Břetislav, Dlouhé
Hradiště, Konstantinovy Lázně, Nová Ves,
Okrouhlé Hradiště a Potín, aby v termínu
nejpozději do 31. března 2013 předkládali
své návrhy a požadavky.
Tiskopis s jednotnou formou žádosti naleznete od 1. 12. 2012 na nových www stránkách obce v sekci Úřední deska - ostatní nebo v papírové podobě na obecním úřadě.
Více informací na pozemkovém oddělení
obecního úřadu tel.: 374 625 229, nebo
e-mail: pozemky@konst-lazne.cz

Místní poplatek ze psů
Poplatku podléhají psi starší tří měsíců.
Poplatník je povinen oznámit správci poplatku písemně nebo ústně do protokolu do
15 dnů vznik své poplatkové povinnosti, tj.
dovršení stáří psa tří měsíců nebo započetí
držení psa staršího. Stejným způsobem a ve
stejné lhůtě je poplatník povinen oznámit
zánik své poplatkové povinnosti. Správce
poplatku vydá poplatníkovi evidenční známku. Známka je nepřenosná na jiného psa, i
kdyby šlo o psa téhož držitele. Ztrátu nebo
odcizení této známky je poplatník povinen
správci poplatku nahlásit nejpozději do 15
dnů. Poplatková povinnost vzniká v kalendářním měsíci, ve kterém pes dovrší stáří tří
měsíců. Poplatek se platí za každý i započatý kalendářní měsíc.
Poplatek činí za kalendářní rok:
1. za psa na území Konstantinových
Lázních
pro majitele psa v rodinných domcích,
kde má pes vlastní výběh - 300,- Kč/za psa,
450,- Kč/za druhého a každého dalšího psa
pro majitele psa v obytných domech, kde
pes nemá vlastní výběh - 400,- Kč/za psa,
600,- Kč/za druhého a každého dalšího psa;
2. pro ostatní části obce, tj. Nová Ves,
Okrouhlé Hradiště, Dlouhé Hradiště,
Poloučany, Břetislav, Potín, Šipín
200,- Kč/za psa, 300,-- Kč/za druhého a
každého dalšího psa
3. za prvního psa, jehož vlastníkem je poživatel invalidního, starobního, vdovského a
vdoveckého důchodu, který je jeho jediným
zdrojem příjmu anebo poživatel sirotčího
důchodu
pro majitele psa v rodinných domcích,
kde má pes vlastní výběh - 50,- Kč/za psa,
75,- Kč/za druhého a každého dalšího psa
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pro majitele psa v obytných domech, kde
pes nemá vlastní výběh - 100,- Kč/za psa,
150,- Kč/za druhého a každého dalšího psa.
Poplatek je splatný nejpozději do 30. 4. příslušného kalendářního roku. Vznikne-li poplatková povinnost po termínu splatnosti,
je poplatek splatný nejpozději do 30 dnů
ode dne, kdy povinnost poplatek platit
vznikla.
U všech místních poplatků, které má Obec
Konstantinovy Lázně zavedené platí to, že
poplatek, který není zaplacen včas nebo ve
správné výši, bude vyměřen platebním výměrem, ve kterém může správce poplatku
dle § 11 zákona č. 565/1990 Sb., o místních
poplatcích, ve znění pozdějších předpisů,
nezaplacenou částku zvýšit až na trojnásobek.

Úhrada za pronájem obecních
pozemků je splatná do 31. 3.
2013.
Hrobová místa
Poplatek za služby spojené s nájmem hrobového místa je splatný do 28. 02. 2013 ve
výši Kč 130,-.
Poplatky lze platit hotově do pokladny obecního úřadu nebo bankovním převodem
na účet č. 733 048 319/0800, variabilní
symbol = rodné číslo poplatníka, popř. do
poznámky uvést druh poplatku.
Děkujeme všem občanům, kteří platí poplatky řádně a včas.

Odpady
V době uzávěrky zpravodaje nebyla ještě
schválena nová vyhláška, která se týká svozu odpadů. Přesto pro zajímavost i srovnání
zveřejňujeme náklady obce na svoz odpadů
za rok 2011 a 2012:
Náklady: 2011
2012
Separovaný odpad
178.469,50
204.207,00 Kč
Sběrný dvůr vč. nebezp.odp.
153. 273,50
186.570,50 Kč
Komunální odpad(popelnice)
498 086,50
552.899,00 Kč
Celkem náklady
829 829,50
943.676,50 Kč
Příjmy: 2011
2012
Podnikatelé (smlouvy)
41.984,00
43.396,00 Kč
Příspěvek Eko-kom
92.991,00
104.698,50 Kč
Poplatky - občané
493. 605,00
501.478,00 Kč
Celkem příjmy
628 580,00
649.572,50 Kč
Výsledek dotovaný z rozpočtu:
-201 249,501
-294.104,00 Kč
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10. adventním lampiónovým průvodem
jsme zahájili poslední měsíc tohoto roku.
Rozsvícení vánočního stromu obce, koledy
zpívané dětmi, ohňostroj, vystoupení harmonikářů, občerstvení, prodej vánočních výrobků žáků a zimní počasí, to vše vneslo do
našich myslí myšlenky na přicházející Vánoce a tradice s nimi spojené.
Jeden z prvních adventních zvyků nám připomnělo divadelní představení pro děti "O
čertím kopýtku" v podání divadla Z bedny a
žáci 5. ročníku připravili mikulášskou nadílku pro své spolužáky i děti z mateřské školy. Čertovský den byl zakončen diskotékou
ve školní družině.
Zde se také uskutečnil oblíbený turnaj "Člověče nezlob se" s následujícími vítězi:
1. roč. - Robin Zachariáš
2. - 3. roč. -Valentýnka Coufalová
4. roč. - Martin Myška
5. roč. - Terezka Linková
Pro setkání s našimi seniory jsme nacvičili
vystoupení s tanečky, písničkami, básničkami a hrou na hudební nástroje a vyrobili
jsme pro ně drobné vánoční dárky.
Pokračovala i spolupráce s Mikroregionem
Konstantinolázeňsko na projektu "Staré
stromy vypráví" - žáci vybírali fotografie
stromů pro výstavu a pro cyklostezku po zajímavých stromech regionu.
Poslední školní týden roku 2012 byl zcela v
duchu Vánoc - vyzdobená škola, svítící stromečky, tradiční vánoční posezení s přípravou občerstvení a vánočními zvyky a na závěr slavnostní oběd ve školní jídelně. S přáním klidných Vánoc jsme se rozešli do svých
domovů, abychom se opět sešli ve školních
lavicích v novém roce 2013.
Za ZŠ Alena Kaĺavská

Poděkování
Žáci i učitelé ZŠ Konstantinovy Lázně děkují všem, kteří s naší školou po celý rok spolupracovali, pomáhali nám a podporovali
nás materiálně i finančně. Konkrétně pak
MUDr. Evě Kapicové, Mgr. Tereze Coufalové,
paní Janě Zábranské, manželům Zachariášovým a manželům Heských.

Zápis do 1. ročníku
Zápis do 1. ročníku ZŠ Konstantinovy Lázně
se bude konat

23. ledna 2013 od 15.00 hodin

v budově školy. Rodný list dítěte a občanský
průkaz zákonného zástupce s sebou.
Těšíme se na budoucí prvňáčky.
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ZE ŠKOLY
Ze školy obrazem
Přišel k nám Mikuláš

Pozvánka
Valná hromada TJ Sokol
Konstantinovy Lázně 19. ledna
TJ Sokol Konstantinovy Lázně zve všechny
své bývalé i současné členy a příznivce kopané a cyklistiky na výroční valnou hromadu, která proběhne v sobotu 19. ledna 2012
od 17:00 hodin ve sportbaru U Šlemendy.
Zveme všechny členy, fandy a přátele sportu, ať již kulatého nesmyslu či cyklistiky na
toto důležité a tradiční setkání nejstaršího
občanského sdružení v obci.
Výbor tělovýchovné jednoty

Valná hromada
sboru dobrovolných hasičů
Sbor dobrovolných hasičů Konstantinovy
Lázně pořádá dne 19. 1. 2013 výroční valnou hromadu od 17. hod. na Malé scéně
kulturního domu. Srdečně zveme všechny
členy a ostatní pozvané hosty.
Občerstvení a živá hudba zajištěna.
Výbor sboru dobrovolných hasičů

Oldies párty u Šlemendy
19. ledna od 20:00 hodin
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OHŮÉDNUTÍ / POZVÁNK A

Ohlédnutí obrazem

Program kina

Rozsvěcení vánočního stromu

Bezdružice
Pá 25. 1. Bastardi 3
ČR, přístupný od 12 let; 97 min,
drama/krimi
začátek ve 20:00 hod, vstupné 50,- Kč
Učitel Tomáš Majer, který v roce 2010 nastoupil do jedné bývalé zvláštní školy, zmizel. Do školy přišel několik měsíců poté, co
byla zavražděna jeho sestra Jana, rovněž
učitelka. Ve školním roce záhadně zemřeli
kluci, jež Janu Majerovou zavraždili. Tomáš
Majer tak svoji sestru s největší pravděpodobností chladnokrevně pomstil. Je to v pořádku? Dopadne ho policie? Bude soud? Co
na to rodiče dětí? Rodiče Tomáše Majera?
Společnost? Co se bude dít, když se podobné školy zruší? Film, který před dvěma lety
šokoval veřejnost, vrcholí. Drama, které
bez přetvářky ukazuje tvrdou realitu dnešní doby, ukazuje, kam až může vše dojít,
budeme-li jen nečinně přihlížet...

Pozvánka
Divadlo v Bezdružicích
Sobota 12. ledna, KD Bezdružice
od 19:00 hodin, vstupné 60,- Kč
Divadelní soubor Komedyjanti z Tachova
Uvádí tři povídky dle knihy Karla Michala
BUBÁCI PRO VŠEDNÍ DEN
Mimořádná událost
Mrtvá kočka
Jak Pupenec ke štěstí přišel
Upravil a režie: Pavel Řepa

Wellness centrum
Konstantinovy Lázně a.s.
volná místa

se sídlem: Plzeňská 58, 349 52
Konstantinovy Lázně
korespondenční adresa:
Lázeňská 210, 349 52
Konstantinovy Lázně
IČ 45359121
Hledáme spolupracovníky na pozice
ve wellness centru:
obsluha wellness centra masér, pedikérka
ve wellness hotelu
(od března 2013)
recepční, kuchař/kuchařka,
číšník/servírka, pokojská,
Pokud máte zájem pracovat u naší
akciové společnosti, zasílejte své
životopisy na výše uvedenou
adresu nebo na e-mailovou adresu:
kancelar@konstantinspa.cz.
ZPRAVODAJ OD PRAMENE 1
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OHLÉDNUTÍ

7

Ohlédnutí
za setkáním seniorů a dětskou mikulášskou
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POZVÁNÍ

Nabídka nové publikace - Co odnesl čas
Nakladatelství Českého lesa těsně před
vánoci vydalo třetí díl publikace "Co odnesl čas". Třetí díl knihy s podtitulem
"Stříbrsko a Borsko" obsahuje velké historické fotografie měst, obcí a míst položených v severní části dnešního okresu
Tachov. Preferovány jsou pokud možno
nejstarší fotografie ze sbírek muzeí i soukromých sběratelů. Publikace formátu A4
o rozsahu cca 200 stran obsahuje cca 320
kvalitně vytištěných fotografií.

Vydavatel:
Obec Konstantinovy Lázně
Registrováno pod číslem MK ČR 12714
Redakční rada:
Ivana Hampapová, Karel Týzl, Jiří Kalista,
Pavel Rašín,František Souček
Adresa redakce:
Obecní úřad Konstantinovy Lázně, 349 52
Konstantinovy Lázně, tel.: 374 625 424,
fax: 374 625 424,
e-mail: obec@konst-lazne.cz, www.konst-lazne.cz
grafické zpracování a výroba Typographeum
nevyžádané příspěvky se nevracejí,
redakce si vyhrazuje právo na uveřejnění
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Uzávěrka příštího čísla je 23.1.2013
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