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OBEC

Vážení spoluobčané,

Usnesení čj. 30/09/2013/ZO

nedá se nic dělat, krásné slunečné dny jsou tatam a opět se k nám plíživě vtírá studené
a občas deštivé počasí. Ano, podzim je tady a také všechno, co s ním souvisí. Co naplat,
že možná ještě bude babí léto. Je to většinou jen pár posledních dní, které alespoň kolem
poledne nechají trošku vzpomenout na prázdninové dny. Podzim už vládne se vší parádou, a tak se čím dál častěji může stát, že nás přepadne ne příliš veselá nálada. Ne každý tomuto ročnímu období fandí, vždyť s sebou přináší pošmourno nejenom za oknem,
ale také v duši. Ale je třeba zkusit se na toto roční období podívat jinou optikou a hledat
v něm krásy barev a přírody, jež v tomto čase dozrávají do nejhezčích pestrých tónů. A
hlavně je dobré dělat něco, co vás baví a při čem nebudete mít čas na špatnou náladu
ani pomyslet.
Karel Týzl, starosta obce

ze zasedání Zastupitelstva obce
Konstantinovy Lázně
ze dne 17. 9. 2013
Zastupitelstvo obce:
I. schvaluje:
1. Ověřovatele zápisu.
2. Program jednání.
3. Výběr dodavatele projektu "A co děti?
Mají si kde hrát." v tomto pořadí:
1. TR Antoš, Turnov s cenou 671 255,-Kč
s DPH
2. Techtex s. r. o., Praha s cenou
749 583,- Kč s DPH.
4. Smlouvu o dílo č. 126/2013 mezi Obcí
Konstantinovy Lázně a TR Antoš, s. r. o.,
Turnov, na realizaci projektu "A co děti?
Mají si kde hrát."
5. Kupní smlouvu číslo: 079/PV/2013 mezi
Obcí Konstantinovy Lázně a Pekass a. s.,
Praha na projekt "Pořízení stroje na úklid
místních komunikací v Konstantinových
Lázních."
Karel Týzl, starosta
Ing. Jiří Kalista, místostarosta

Blahopřejeme
V měsíci říjnu
se významného životního jubilea
dožívají tito naši občané:

Ze zastupitelstva
Původně neplánované jednání zastupitelstva proběhlo dne 17. října na obecním úřadě za skromné účasti osmi zastupitelů. Omluveni byli pí Hampapová,
Tahavská, Kapicová, Nuhlíčková, a pánové Kalista, Surovčík a Rašín.
Na programu bylo schválení dvou smluv
o dílo resp. kupní smlouvy, kde jejich
schválení bylo limitováno termíny uvedenými v zákoně o veřejných zakázkách,
jimiž se obec musí řídit. Proto tedy jednání mimo plán. První smlouva zajistí
dodávku nových herních prvků z akátového dřeva do prostoru původního lázeňského hřiště v Parku pro radost v termínu nejpozději do 30. října letošního
roku. Dodávku vysoutěžila turnovská firma TR Antoš, s. r. o., za celkovou cenu
674 255,- Kč, z toho 562 200,- Kč by
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Šrapnel 2013
- Mr. Cocoman a The Solid Vibes

měla činit dotace z programu Leader.
Ve druhé smlouvě byla schválena koupě
nového stroje na úklid místních komunikací, a to od firmy Pekass, a. s., za cenu
1 651 650,- Kč vč. DPH, z toho díky dotaci z SFŽP by měl stroj obec stát necelých 400 tisíc Kč. Vybraný stroj umožňuje rovněž i další variabilní využití zařízení formou pořízení dalšího příslušenství
podobně jako tomu je u strojů léčebných lázní či města Bezdružice. Dodávka
a tedy předání stroje do užívání by mělo
proběhnout nejpozději do konce letošního roku.
K dalšímu jednání se zastupitelé sejdou
ve středu 2. října v 18:00 hodin na obecním úřadě.
Karel Týzl, starosta obce
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Boudyšová Marie
Veselá Božena
Tonarová Ludmila
Fischerová Marie
Tomášková Marie
Märc Jaroslav
Pavlíčková Anna
Svoboda Václav

ZMĚNA ORDINAČNÍCH HODIN
GYNEKOLOGIE BEZDRUŽICE
PO 14:00 - 16:00 hod.

Pojďte s námi
do divadla
Vydejte se s námi za pohádkou
dne 25. října 2013 - Malá scéna
kulturního domu v 10.30 h.
Pohádka
"Výprava za ledním medvědem"
vstupné 40,- Kč.
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OBEC
Radnice informuje

Informuje

Volby

Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů

do Poslanecké sněmovny
Parlamentu České republiky
Oznámení o době a místě konání voleb
v Obci Konstantinovy Lázně
Volby se uskuteční ve dnech:
Pátek 25. října 2013
od 14.00 do 22.00 hodin
Sobota 26. října 2013
od 8.00 do 14.00 hodin
Místo konání:
Volební okrsek č. 1
Volební místnost:
Obecní úřad Konstantinovy Lázně,
Lázeňská 27
Pro voliče s bydlištěm:
Břetislav, Konstantinovy Lázně, Nová Ves,
Potín
Volební okrsek č. 2
Volební místnost:
Pohostinství Okrouhlé Hradiště, čp. 28
(U Marienky)
Pro voliče s bydlištěm:
Dlouhé Hradiště, Okrouhlé Hradiště,
Poloučany, Šipín
Důležité:
Voliči bude umožněno hlasovat poté, kdy
prokáže svoji totožnost a státní občanství
České republiky (občanským průkazem, cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem). Neprokáže-li volič uvedené skutečnosti stanovenými doklady, nebude mu hlasování umožněno.
Volič, který není v naší obci hlášen k trvalému pobytu, není zapsán ve stálém seznamu
voličů musí mimo občanského průkazu
předložit voličský průkaz, který mu byl vydán obecním či městským úřadem v místě
jeho trvalého pobytu.
K zajištění pořádku a důstojného průběhu
hlasování ve volební místnosti je každý povinen uposlechnout pokyny předsedy okrskové volební komise.

Pozvánka
Řemeslná dílna
Zveme všechny zájemce o tradiční lidová řemesla na řemeslnou dílnu konanou dne 10.
října 2013 v budově Základní školy Konstantinovy Lázně od 14.00 do 18.00 hodin
Uvidíte ukázky řemesel a budete mít možnost si je vyzkoušet a vytvořit si vlastní výrobek.
Řemeslná dílna je součástí projektu Putování za řemesly podpořeného z grantového
programu "Haranti" Mikroregionu Konstantinolázeňsko.

Ve smyslu ust. § 25 odst. 3 písm. g) zákona
č. 458/2012., v platném znění, si dovolujeme požádat vlastníky a uživatele dotčených
pozemků o odstranění a okleštění stromoví
a jiných porostů ohrožujících bezpečné a
spolehlivé provozování zařízení distribuční
soustavy v majetku společnosti ČEZ
Distribuce, a. s. (dále jen "zásah").
ZÁSAH PROVEĎTE V OBDOBÍ VEGETAČNÍHO
KLIDU DO 15. LISTOPADU TOHOTO ROKU.
Zásah proveďte tak, aby byla zachována níže uvedená nejmenší vzdálenost větví stromů a jiných porostů od nadzemního vedení
takto:
u nadzemního vedení nízkého napětí nn
do 1 kV (400/230 V) AC:
- u stromů a jiných porostů, u kterých se
předpokládá výstup osob, musí být zachována
nejmenší vzdálenost větví od holých vodičů
2 m od izolovaného a kabelového vedení 1,5
m
- u stromů a jiných porostů, u kterých se nepředpokládá výstup osob, musí být zachována nejmenší vzdálenost větví od holých
vodičů a izolovaného a kabelového vedení
1,5 m
u nadzemního vedení vysokého napětí vn
nad 1 kV do 35 kV AC včetně:
- u stromů a jiných porostů, na které lze vylézt, musí být zachována nejmenší vzdálenost větví od holých vodičů 3,5 m, od izolovaného vedení 2,5 m, od kabelového vedení
1,5 m
- u stromů a jiných porostů, na které nelze
vylézt, musí být zachována nejmenší vzdálenost větví od holých vodičů a izolovaného a
kabelového vedení 1,5 m
u nadzemního vedení velmi vysokého napětí vvn nad 35 kV do 110 kV AC včetně:
- u stromů a jiných porostů, na které lze vylézt, musí být zachována nejmenší vzdálenost větví od holých vodičů a izolovaného a
kabelového vedení 4,5 m
- u stromů a jiných porostů, na které nelze
vylézt, musí být zachována nejmenší vzdálenost větví do holých vodičů a izolovaného a
kabelového vedení 5 m
V ochranném pásmu nadzemního vedení je
zakázáno nechávat růst porosty nad výšku 3
m. Při práci dodržujte bezpečné vzdálenosti
od vodičů pod napětím uvedené v ČSN EN
50110-1 a na internetových stránkách
http://www.cezdistribuce.cz. K vodičům se
nesmí přiblížit pod bezpečnou vzdálenost
ani nástroje ani ořezané větve dřevin při pádu. Zásah nesmíte provádět v případě, že se
větve stromů a jiných porostů před zásahem dotýkají vedení nebo hrozí při pádu ořezané větve stromů a jiných porostů dotek
s vedením. Zásah, při kterém by mohla být
ohrožena bezpečnost osob a bezpečnost a
funkčnost zařízení distribuční soustavy, mů-

žete provést pouze se souhlasem společnosti ČEZ Distribuční služby, s. r. o.
Pokud ve shora uvedené lhůtě neprovedete
zásah, vstoupí společnost ČEZ Distribuční
služby, s. r. o., na dotčené pozemky a provede zásah s tím, že vzniklý klest a zbytky po
těžbě budou zlikvidovány a vytěžená dřevní
hmota bude uložena v celých délkách do
jednotlivých hromad na okraji ochranného
pásma nebo ve vzdálenosti 10 m od osy vedení na dotčeném pozemku, mimo komunikace, budov, plotů apod.
V zákonem vymezených případech je nutné
před plánovaným kácením dřevin splnit
oznamovací povinnost popř. si vyžádat povolení dle zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění.
ČEZ Distribuce, a. s.

Ze sportu
Kopaná v říjnu
"A" mužstvo - okresní přebor
NE 6.10.
Erpužice
: Konst. Lázně
odj.12,30
SO 12.10.
Konst. Lázně : Bor
SO 19.10.
Konst.Lázně : Studánka
SO 26.10.
Konst.Lázně : Sulislav
SO 2.11.
Záchlumí : Konst.Lázně
odj.12,45
SO 9.11.
Konst.Lázně : Stráž
"B" mužstvo - III. třída
SO 5.10.
Částkov B : Konst.Lázně
odj.14,30
VOLNO
SO 19.10.
Lesná
: Konst.Lázně
odj.14,00
NE 27.10.
Konst.Lázně : Stříbro
SO 2.11.
Z.Chodov : Konst.Lázně
odj.12,45
NE 10.11.
Konst.Lázně : Halže

14,00
15,00
15,00
14,30
14,00
14,00

16,00

15,30
14,30
14,00
14,00

Darujeme koťátka
Je jich pět. Narodila se 21. 8. 2013. Jejich
mámou je kočička Ponožka ze špejcharu a
dvě koťátka jsou celá ona. Černá tělíčka,
bílé tlapičky, roztomilé obličejíčky,…
Chlapečci i holčičky.
Zájemci volejte na číslo 774 041 034.
Rozárka Hájková a rodina.
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ZE ŠKOLY

Ze školy
První zářijové pondělí jsme opět zahájili další školní rok a pod pergolou spolu se starostou obce Karlem Týzlem jsme slavnostně
přivítali 13 nových prvňáčků. Celkem 42 žáků se poté rozešlo do svých tříd a v průběhu dne zkoumali, co se v době prázdnin ve
škole změnilo. Objevili nově vymalovanou
třídu, přestěhované učebny, nové radiátory i
termoregulační ventily. Ty jsme mohli zakoupit díky sponzorskému daru od Lesů
České republiky na projekt "Šetříme energiemi".
Pedagogický sbor zůstal v nezměněné sestavě, i pro tento rok je škola organizována jako trojtřídní:
1. třída - 1. ročník (13 žáků) - třídní učitelka Mgr. Hana Vrtělková
2. třída - 2. roč. (9 žáků), 3. roč. (3 žáci) třídní učitelka Mgr. Erika Hovorková
3. třída - 4. roč. (7 žáků), 5. roč. (10 žáků)
- třídní učitelka Mgr. Alena Kaĺavská
Dva žáci jsou vzděláváni v režimu individuálního vzdělávání, všichni žáci získávají základní vzdělání podle Školního vzdělávacího
programu "Zvědavostí to začíná". Škola je
pro žáky otevřena od 6.30 h do 16.00 h, od
října mohou žáci opět navštěvovat zájmové
kroužky dle vlastního výběru.
Do školní družiny se zapsalo celkem 25 žáků (do výše kapacity) a stará se o ně vychovatelka Drahomíra Havlíková, která naplňuje cíle Školního vzdělávacího programu pro
zájmové vzdělávání "Jaro, léto, podzim, zima - v družině je stále prima".
Svou nevlídnou tvář nám ukázalo zářijové
počasí při exkurzi do Mydlárny ve Dvoře
Krasíkov. Původně plánovaná pěší výprava
musela být nahrazena autobusovou, vítr,
déšť a chladno nás nemilosrdně trápily po
celé dvě hodiny strávené na statku a v Myd-

lárně. Žáci i děti z mateřské školy plnili úkoly ve smíšených skupinkách, nejúspěšnější byla skupina ve složení Barborka Sittová,
Betynka Coufalová a Terezka Bezpalcová,
která kvíz o výrobě mýdla, sestavování skládaček a malování obrázků splnila nejlépe.
První tři skupinky získaly drobné dárky.
Reputaci si počasí napravilo při další exkurzi, tentokráte na ekologickou farmu v Újezdě nad Mží. Zde jsme opět společně s dětmi
z mateřské školy absolvovali dva výukové
programy "Od zrníčka po pecen chleba" - malý chlebánek jsme si sami upekli, zkoušeli jsme i
mlátit obilí cepy a pak drtit zrno pomocí
dvou kamenů. V programu "Tradiční řemesla - kulturní dědictví", jsme si mohli některá

z řemesel sami vyzkoušet, např. drátkování,
malování vajíček voskovou technikou, tkaní
apod. Sluníčko nám svítilo na komentované
vycházce po farmě plné domácích zvířat a
drůbeže, na závěr exkurze jsme si prohlédli
tradiční českou světnici a nakoupili suvenýry v malém obchůdku.
Obě exkurze byly součástí projektu
"Putování za řemesly" a finančně podpořeny z grantového programu "Haranti"
Mikroregionu Konstantinolázeňsko.
Žáci 1. - 3. ročníku navštívili divadelní představení "Ovčí pohádka" v mateřské škole, s
jejímiž pedagogy připravujeme pro letošní
školní rok řadu společných akcí i ekologicky
zaměřených projektů.
Ve škole proběhla v září cenová kontrola z finančního úřadu zaměřená na projekt Školní
mléko, která neshledala žádné nedostatky.
Za ZŠ Alena Kaĺavská
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STŘÍPKY Z HISTORIE
Střípky z historie (28)

Hrobka rodiny Starcků na plzeňském
ústředním hřbitově

Vlaková souprava z počátku lokální dráhy s lokomotivou řady 310 - foto Parní léto 2013

Snad již v době, kdy podnikavý plzeňský
právník a majitel nýřanských dolů JUDr.
Franz Pankratz kupoval od Löwensteinů krachující Staré lázně, spoléhal na budoucí využití napojení nových lázní na státní železnici, která by mu do nových lázní snadno a
rychle dopravila pacienty z celé monarchie.
Cesta k tomuto cíli však trvala čtvrt století a
předčasně zemřelý Franz Pankratz se jí již
nedožil.
Nicméně již v roce 1872, když Pankratz lázně od Löwensteinů kupoval, byla zprovozněna železniční trať Plzeň - Planá Mariánské Lázně - Cheb a vyjednávalo se o
zřízení odbočné lokální trati z Mariánských
Lázní do Karlových Varů. Snad toto napojení dvou významných lázeňských měst bylo
Pankratzovou inspirací, možná to byl jen
moderní světový trend revolučního rozvoje
železnice v celé vyspělé Evropě, který nahrazoval do té doby zvířecí dopravu. Vždyť od
první jízdy parní lokomotivy konstruktéra
Georga Stephensona na 40 km trase mezi
anglickými městy Stockton a Darlington
dne 27. září 1825 neuplynulo ještě ani 50
let a Rakousko-Uherská monarchie prošpikovala celou svou říši páteří železničních
tratí. Na to pochopitelně reagovala města a
obce ležící mimo tyto hlavní tratě a usilovala o lokální napojení na tuto životně důležitou dopravní tepnu. Bránila tomu však
značná finanční náročnost stavby a prázdná
c.k. pokladna.
Nejinak tomu bylo i v našich končinách.
Zejména zdejší podnikatelé a obce hledali
možnosti železničního připojení na hlavní
trať a neodmítali se na stavbě i finančně
spolupodílet. Veliké úsilí vyvinul a jednu ze
stěžejních rolí na konečném úspěchu sehrál
i spoluvlastník lázeňské společnosti a
Pankratzův zeť JUDr. Josef Starck.

Starck (17. listopad 1835 až 21. únor 1914)
byl v té době již známým plzeňským právníkem, poslancem zemského sněmu a prasynovcem známého průmyslníka Jana Antonína Starcka, doživotního člena panské sněmovny, za zásluhy o světovou výstavu ve
Vídni císařem Františkem Josefem I. povýšeného do rakouského stavu svobodných pánů. Tento známý průmyslník, kterému mimo
jiné patřily železárny v Hrádku u Rokycan,
studoval s JUDr. Františkem Pankratzem na
plzeňském gymnáziu a jistě se zasloužil o
seznámení a pozdější sňatek jeho prasynovce s nejstarší Pankratzovou dcerou Josefinou Annou (19. únor 1852 až 20. březen
1938).
První plány na železnici z Nového Dvora do
Bezdružic byly zpracovány již v roce 1894,
JUDr. Josef Starck

krátce po přijetí zákona o finanční podpoře
výstavby místních drah č. 8 z roku 1893,
který umožňoval nejen její financování, ale
zejména snižoval technické požadavky na
tyto tratě, čímž výstavbu výrazně zlevnil.
Dlouho však chyběl potřebný základní kapitál nutný pro úspěšnou žádost, jež nutně
potřebovala i finanční podporu státu. Potíže
byly i s výkupem potřebných pozemků, ne
každý vlastník se stavbou sympatizoval.
Proto také musela být část pozemků 3. dubna 1897 na základě rozhodnutí c.k. státního
zastupitelství v Praze vyvlastněna a později
připsána nově vzniklé společnosti.
Iniciativy o lokální dráhu se ale původně ujal v roce 1897 bezdružický notář A.
Scheiber a začal vyjednávat s c.k. rakouským ministerstvem železnic ve Vídni, s okresKoncesní listina ke stavbě
a provozování lokální dráhy
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STŘÍPKY Z HISTORIE

Střípky z historie (28)
Kmenová akcie Místní dráhy Nový Dvůr - Bezdružice

ními hejtmanstvími a finančními magnáty knížetem Löwensteinem z bezdružického panství, rytířem Kubinskym z trpístského panství
a lázeňskou společností o podmínkách výstavby lokální železnice, která by region napojila na hlavní trať. Naopak - přípravu sabotoval stříbrský svobodný pán ze Strézowicz, okresní rada a majitel pošty, jež obstarávala
poštovní styk pro celé Bezdružicko. Ten totiž
vycítil v železnici konkurenci a přiměl tehdy
všechny starosty a radní, aby proti železnici
protestovali. Notář Scheiber se však chytře
obrátil na c.k. ministerstvo války ve Vídni, a to
nutnost výstavby dráhy na Bezdružicko uznalo. Za tyto zásluhy bylo 9. prosince 1899 notáři Schreiberovi uděleno čestné bezdružické
měšťanské právo. Podle čelivského kronikáře
Bittnera měla trať původně ústit do hlavní
dráhy ve Stříbře, Město Stříbro to však později odepřelo. Hlavní podíl na tom měl mít
stříbrský advokát Wolfram a zřejmě i již zmí-

něný stříbrský svobodný pán ze Strézowicz,
okresní rada a majitel pošty.
Proto se hledalo náhradní řešení, nakonec nalezené v přeložení dráhy do Neuhofu - Nového
Dvora (od roku 1960 přejmenovaného na
Pňovany). Bittner dokonce spekuluje, že lokální dráha byla uměle prodlužována různými
zákrutami a obchvaty, neboť aby bylo možné
získat finanční dotaci od státu, musela mít určitou délku.
Mezitím na základě koncesního povolení ze
dne 21. září 1896 R.-G.-Bl. č. 193 a ohlášení
c.k. ministerstva železnic z 19. prosince 1898
R.-G.-Bl. č. 230 knížeti Karlu zu LöwensteinWertheim-Rosenberg z Boru, Wil-helmu Rytíři
von Kubinsky z Trpíst, JUDr. Josefu Starckovi,

Nádraží Bezdružice cca 1901

advokátu z Plzně a spolumajiteli lázeňské společnosti, a Wenzelu Guschallovi, okresnímu
přednostovi z Bezdružic, udělena koncese a
právo ke stavbě a provozování lokální dráhy z
Nového Dvora do Bezdružic a k vytvoření akciové společnosti otevřené dalším koncesionářům.
Tento článek si neosobuje právo neomylnosti uváděných informací. Jejich případné doplnění či
upřesnění uvítám a ocením. Uvítám zejména zapůjčení dobových fotografií. Autor děkuje za
cenné informace a zapůjčení fotografií členům
Plzeňské dráhy, zejména panu Jiřímu Bízkovi.
Ing. Jiří Kalista, místostarosta obce
Pokračování v příštím čísle

Původní železniční most přes Mži
- dnes zčásti zatopeno přehradou (nahoře)
Stavba pňovanského mostu v roce 1900
- sbírka V. Simbartl (vlevo)
Razítko lokální dráhy
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PRODEJ SLEPIČEK
Drůbež Červený Hrádek, firma Dráb, opět prodává slepičky snáškových plemen Hisex hnědý, Tetra hnědá
a Dominant žíhaný, kropenatý, černý, žlutý, modrý a bílý. Slepičky pouze z našeho odchovu!!
Stáří slepiček 15. - 19. týdnů - cena 149 - 175 Kč / ks ,v začátku snášky 178 Kč/ks.
Prodej se uskuteční : v úterý 8. října 2013
Konstantinovy Lázně - u koloniálu Valečka - 13:45 hod.
Bližší informace Po-Pá 9-16 hod. - tel: 728605840 728165166 415740719
Při prodeji slepiček- nová služba- výkup králičích kožek - cena 15-22 Kč/ks

Vydavatel:
Obec Konstantinovy Lázně
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