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OBEC

Vážení spoluobčané,

Usnesení čj. 32/11/2013/ZO

Vánoční čas se k nám opět mílovými kroky blíží a jako každý rok se těšíme na tu nenapodobitelnou sváteční atmosféru, kterou v adventním čase vždy intenzivně pociťujeme.
Těšíme se na posezení v kruhu rodinném či blízkých přátel, na dárky, cukroví, stromeček,
rozzářené oči našich dětí či vnuků. Doba adventu je taky mimo jiné dobou zamyšlení a
to určitě zamyšlení především nad sebou samými, nad způsobem života, který vedeme,
nad svým svědomím a zamyšlením se - zda i v tomto roce jsme se nezpronevěřili svým
zásadám.
Určitě také nezapomeňme, že Vánoce a adventní čas jsou obdobím pohody, klidu a podle toho si toto krásné období roku užijme.
Přeji Vám pohodovou vánoční atmosféru ve Vašich domovech a šíření této pohody i do
Vašeho okolí.
Karel Týzl, starosta obce

ze zasedání Zastupitelstva obce
Konstantinovy Lázně
ze dne 13. 11. 2013
Zastupitelstvo obce:
I. bere na vědomí:
1. Kontrolu usnesení.
2. Zprávu o činnosti obecního úřadu mezi
zasedáními.
3. Diskusi s občany.
4. Informaci o inventarizaci majetku 2013.
5. Zprávu kontrolního výboru.
II. schvaluje:
1. Ověřovatele zápisu.
2. Program jednání.
3. Prodej p. p. č. 773/2 v k. ú. Poloučany
o výměře 862 m2.
4. Kupní smlouvu č. 10/2013 na prodej p.
p. č. 773/2 v k. ú. Poloučany o výměře 862
m2.
5. Odkoupení p. p. č. 512/6 (dle GP 609343/2013) v k. ú. Konstantinovy Lázně o
výměře 35 m2.
6. Záměr prodeje části p. p. č. 360/1 v k.ú.
Potín.
7. Rozpočtové opatření č. 5/2013 dle přílohy č. 12.
III. pověřuje:
1. Starostu obce podpisem kupní smlouvy
na koupi p. p. č. 512/6 (dle GP 609343/2013) v k. ú. Konstantinovy Lázně.
Karel Týzl, starosta
Ing. Jiří Kalista, místostarosta

Pronajmu
přízemní byt 1+kk
v Konstantinových Lázních.
Tel.724 372 964

Ze zastupitelstva
K předposlednímu jednání v roce 2013
se sešli zastupitelé ve středu 13. listopadu v jednací místnosti obecního úřadu. Omluveni z jednání byla paní Nuhlíčková a pánové Surovčík a Hodonický.
V průběhu jednání byli zastupitelé informováni o aktivitách obecního úřadu týkajících se reklamování vad na v minulosti rekonstruovaných komunikacích ,
hlavně v ul. Růžová a K Panence Marii.
Zde zhotovitel provede opravy komunikace, týkající se vesměs propadlých kanalizačních šachet nejpozději do 30. 5.
2014. Současné klimatické podmínky již
nejsou na opravy živice vhodné. Další informace se týkala komplikací s proplácením nákladů v létě dokončených úprav v
okolí kaple v Konstantinových Lázních,

kde poslední z kaskády kontrol odmítla
původně akceptované členění jednotlivých položek nákladů do kategorií, které
jsou rozhodující pro následnou volbu typu výběrového řízení na dodavatele.
Zde se bude obec nucena pokusit odvolat se ke speciální komisi na Ministerstvu zemědělství ČR. Dále zazněla informace o řešení potíží zásobování vodou v
Potíně. Zde technické oddělení úřadu s
podporou zaměstnanců VAK K. Vary provedlo v cca 170m dlouhém úseku výměnu zarostlého litinového potrubí napájení potínského vodojemu. Vypadá to, že
oprava prodlouží téměř sto let starému
zařízení o pár let život.
Zastupitelé dále projednali aktuální informaci - nabídku jednoho z poskytova-
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telů energií (elektřina, plyn) na ceny
pro následující období. K definitivnímu
rozhodnutí od koho bude obec energie
odebírat by mělo dojít na prosincovém
zasedání, kde by měla být k dispozici
minimálně další odpovídající nabídka.
Na programu byla rovněž diskuse nad
projektem v létě dokončené cyklostezky,
která se točila okolo vhodnosti či nevhodnosti položeného povrchu stezky z
pohledu inline bruslařů. Otázka zůstala
ještě otevřená pro další jednání.
Poslední jednání zastupitelů v roce 2013
proběhne 13. prosince od 18:00 hodin
na Malé scéně kulturního domu.
Karel Týzl, starosta obce
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OBEC
Rada obce

Ve středu 6. listopadu se ke svému 46. zasedání sešla Rada obce. V průběhu svého
jednání schválila opravu podlahy v kadeřnictví paní Kolářové v budově čp.5, smlouvu o spolupráci se serverem Seznam.cz na
nové mapové aplikace zdejšího okolí pro
mobilní telefony, smlouvu o certifikovaném přístupu ke službě "mojeID" na webových stránkách obce, záměr pronájmu
p.p.č.1119/2 k.ú. Konstantinovy Lázně (za
Rožánkovými), dohodu o ukončení pronájmu p.p.č.277/1 k.ú Břetislav (pod paní
Hrdou), příspěvek na rehabilitační pomůcky Nemocnici následné péče Sv. Anna s.r.o.
Planá ve výši 1000,- Kč, smlouvu na montáž a odečty měřících přístrojů na rozpočítávání spotřeby tepla v obecní budově čp.
5, přidělení bytu v DPS paní Kamile Blažkové z Lomů (1+kk) a paní Rozálii Pokorné
z Konstantinových Lázní (2+kk), plán inventarizace majetku obce za rok 2013,
prodej nevyužitých regálů z bývalé knihovny a darovací smlouvu mezi obcí a starostou jako ocenění jeho celoroční práce.
Naopak neschválila žádost p. Mrnky o prominutí nájemného za pronájem nebytových prostor v budově KOSu.
Jiří Kalista, místostarosta obce

Radnice informuje
Vítání občánků
Ve středu 29. října oficiálně uvítala paní
Jiřina Bočková s místostarostou Jiřím
Kalistou v letošním roce jediného občánka
obce. Je jím Matylda Plačková, jejíž rodiče
se přistěhovali do Konstantinových Lázní
před dvěma lety z Prahy a nyní bydlí v rekonstruovaném rodinném domku čp. 192
na konci Lázeňské ulice. Za Obec Konstantinovy Lázně malé Matyldě přejeme, ať se
jí i jejím rodičům v naší obci líbí a ať se jim
v jejich dalším životě dobře daří.
Jiřina Bočková
a Jiří Kalista, místostarosta obce

Radnice informuje

Informujeme

Předvánoční setkání seniorů
12. prosince - kulturní dům

Půjčky, oddlužení a exekuce
- na co si dát pozor

Kulturní komise při Obci Konstantinovy
Lázně připravila pro všechny naše občany,
kteří již odrostli pracovním povinnostem,
tradiční předvánoční setkání s tradičním i
netradičním programem a hudebním doprovodem.
Setkání je naplánováno na čtvrtek 12. prosince se začátkem v 16:00 hodin na Malé
scéně kulturního domu.
Zveme srdečně všechny společenské a léty
prověřené spoluobčany na příjemný podvečer se zajímavým programem, jehož jediným cílem je se v předvánočním období
sejít a se svými přáteli příjemně pobavit.
Budeme se s Vámi těšit nashledanou ve
čtvrtek 12. prosince v kulturním domě.
Kulturní komise
při Obci Konstantinovy Lázně

Prodej vánočních stromků
Od 5. prosince bude zahájen tradiční prodej vánočních stromků v areálu lesní společnosti Arboles (Konstantinovy Lázně
směr Poloučany.)
Prodejní doba: Po - Pá 8:00 -16:00 hodin
popř. lze domluvit individuální návštěvu
na tel: 731 821 711

Blahopřejeme
V měsíci prosinci
se významného životního jubilea
dožívají tito naši občané:
Kutschka Ervín
Kříž Václav
Kostohryzová Maria
Jůnová Emanuela
Křížová Marcela
Tylče Jan
Panták Jaroslav
Kaslová Darina

Ve Stříbře se 20. listopadu uskutečnila
beseda se zástupci společnosti Člověk v
tísni. Beseda byla zaměřena na problematiku předlužení a měla upozornit na některé pasti, se kterými se může setkat
kdokoli, kdo řeší svoji svízelnou finanční
situaci.
Společnost varuje před rozhodčí doložkou
v úvěrových smlouvách. Jde o ujednání,
ve kterém se dlužník a věřitel domluví na
tom, že případné budoucí spory bude řešit rozhodce, nikoli soud. "Hlavním problémem je skutečnost, že rozhodce si vybírá věřitel a ten pak nemůže být nestranný jako soud," upozorňuje Michala Baslová, dluhová poradkyně společnosti Člověk
v tísni.
Dluhoví poradci dále narážejí na problémy s tzv. oddlužením. "Insolvenční zákon
umožňuje předluženým lidem situaci řešit
a postupně se zbavit závazků. Na tento institut se však navázala řada subjektů, které zneužívají důvěry občanů, k oddlužení
jim nepomohou a dostávají je naopak do
dalšího, ještě většího zadlužení," vysvětluje Michala Baslová.
Třetím představovaným tématem je exekuce. "Řada lidí má z exekuce neúměrnou
obavu a než by ji připustili, raději se dále
zadluží. Je důležité si uvědomit, že v exekučním řízení má každý práva daná zákonem, jako je nárok na nezabavitelné finanční minimum, nezabavitelné vybavení
domácnosti apod.," doplňuje Michala Baslová.
V případě problémů spojených se zadlužením - ať už problémy nastaly, nebo se jim
chce člověk vyhnout - je vždy dobré požádat o odbornou radu.
Více na www.clovekvtisni.cz
Dalibor Hapl,
nevládní nezisková organizace
Člověk v tísni

Bratrská jednota baptistů
Termíny vánočních shromáždění
Bratrské jednoty baptistů.
Shromáždění se odehrávají
v prvním patře
kulturního domu KOS.
24.12.2013 - 15:00h
25.12.2013 - 10:00h
26.12.2013 - 10:00h
31.12.2013 - 17:00h

Vánoční trhy v Bezdružicích
Kulturní dům
v neděli 8. 12. od 10:00 hodin
Připraveny jsou prodejní stánky, výborné občerstvení
a kulturní program.
10:00 hod. dechový soubor mladých
Juvenka
- 11:30 hod. divadlo Z Bedny O popleteném vánočním stromku
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ZE ŠKOLY
Informujeme

Ze školy

Taneční dílna a zumba se vrací
Vážení a milí příznivci pohybu, máme pro
Vás skvělou zprávu, reagujíce na postesky
některých z Vás je již domluveno a potvrzeno, že ve dnech 18. - 19.1. 2014 přijede do
Konstantinových Lázní nám již známý - špičkový tanečník a lektor Vilém Matyáš. Bude
opět vyučovat Latinsko-americké tance,
Pilates a Zumbu. Můžeme tak před plesem
dopilovat poslední variace a figury!
Celá akce se uskuteční v Alžbětině Dvoře - ve
velkém sále, budeme mít tedy dostatek prostoru a veškerý občerstvovací servis. Plánujeme též oživení Konstantinova Biografu na
kolečkách, pravděpodobně večer promítneme tematický taneční film a navážeme volnou taneční zábavou.
Zde je časový harmonogram:
18.1. - Sobota
10:00 - Latina pro páry
11:30 - Latina pro individuální tanečníky
16:30 - Pilates (s ukázkou Port de Bras)
18:00 - Zumba
19.1. - Neděle
10:00 - Latina pro páry
11:30 - Latina pro individuální tanečníky
Cena jedné lekce pro 1 osobu: 100 Kč, pokud se rozhodnete absolvovat nejméně 3
lekce, cena 80 Kč. Doufáme tedy, že se v hojném počtu dostavíte, bude to stát za to....
Ideální čas rozhodnout se před Vánoci, nadělit krásný zážitkový dárek pod stromeček
svým blízkým, samozřejmě Vám můžeme zaslat dárkové poukázky. V případě Vašeho zájmu se prosím obracejte na:
Jitka Šimková, tel.: 608973390, e-mail: kultura@infokl.cz. Obratem
zašleme přihlášku, sdělíme podmínky účasti, či zodpovíme dotazy.

Sychravému listopadovému počasí jsme se
pokusili odolat s pomocí ovoce, které žáci
dostávají pravidelně zdarma díky projektu
"Ovoce do škol" a s pomocí výukového programu "Zdravá pětka". To je celorepublikový
vzdělávací program pro základní i mateřské
školy. Je zaměřen na zdravý životní styl, především v oblasti zdravého stravování.
Lektoři Zdravé Pětky seznamují žáky v rámci dvouhodinového bloku zábavnou a interaktivní formou se zásadami zdravého stravování. Cílem hodiny je motivovat děti k automatickému přijetí zásad zdravé výživy a
jejich přirozené implementaci do životního
stylu.
S posíleným imunitním systémem jsme
zvládli i rodičovské schůzky a koncem listopadu jsme se pobavili spolu s dětmi z MŠ
při pohádce divadla Kolem "O čertíkovi a ovečce", která nás již vánočně naladila.
Členové Ekotýmu ve škole připravili tři ankety, ve kterých měly za úkol zmapovat šetření papíry, papírovými ubrousky a igelitovými svačinovými sáčky, péči o květiny a zároveň byla vyhlášena soutěž o nejlepší heslo nabádající k šetření elektrickou energií,
vodou a sběr kaštanů a plodů na krmení zvířátek v zimě.
Ve školní družině se opět soutěžilo v domalování obrázku, tentokrát to byl podzimní
list a nejlepšími malíři se stali:
1. třída - Kristýnka Spurná, Jakoubek Hájek
2. třída - Barunka Sittová, Vašík Heský
4. třída - Terezka Stříšková, Miki Belák
5. třída - Markétka Tyllová
Za sponzorské dary děkujeme MUDr. Evě
Kapicové a manželům Zachariášovým.

Těšíme se na Vás! Jitka Šimková, Vilém
Matyáš.

Za ZŠ Alena Kaĺavská

Vánoční přání
Všem občanům přejeme hodně štěstí,
zdraví a lásky, ať vám radost a světlo prozáří nejen sváteční chvíle Vánoc, ale také
dny nového roku.
Žáci a učitelé ZŠ

Pozvánka
Vánoční koncert v Bezdružicích
Pořádaný jako součást XIV. ročníku Pocty
Kryštofu Harantovi z Polžic a Bezdružic v neděli 8. prosince 2013 od 14:30 hodin v
Klubovně Kulturního domu Bezdružice
Zpívat budou členové operetního souboru
Divadla JKT v Plzni
Venuše Dvořáková
Hana Spinethová
Roman Krebs
Hudební doprovod Táňa Vaněčková
Vstupné dobrovolné
Přespolní mohou použít lokálku s odjezdem
z Konstantinových Lázní ve 13.44 hod.
Odjezd zpět v 16.12 hod.
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Poděkování
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Účastnice listopadového zájezdu do Prahy
na muzikál Hello Dolly děkují Obecnímu úřadu Konstantinovy Lázně za nevšední zážitek. Tato akce se mohla uskutečnit díky finanční podpoře na dopravu a vstupné.
Kolektiv seniorů
INZERCE

PRONÁJEM BYTU
Nabízím byt k pronájmu v Konstantinových
Lázních, ulice Zahradní. Velikost 3+1, 2NP,
plocha 67m2, částečně vybavený, cena nájmu dohodou. Tel: 604 830 398.
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STŘÍPKY Z HISTORIE
Střípky z historie (30)

Původní nádraží Konstantinovy Lázně, v roce 1936 přejmenováno na nádraží Kokašice

Dřevěná čekárna u hotelu Alžbětin dvůr

Po zavedení železnice do lázní Konstantinových v Nové Vsi a po zahájení pravidelné dopravy se znatelně pozvedlo i samotné lázeňství, neboť lázně se se staly dostupnými i
pro pacienty z celé monarchie. Umístění vlakového nádraží na místě dnešní stanice
Kokašice se však brzy ukázalo jako nepraktické, poněvadž docházková vzdálenost byla
příliš veliká. Proto se již 9. července 1904
ředitelství provozu lokální dráhy rozhodlo
zřídit zastávku blíže lázeňské obce. To se podařilo hned v následujícím roce, když v blízkosti dnešního přejezdu byl postaven jednoduchý dřevěný přístřešek a zřízena vlaková
zastávka.
Po téměř patnácti letech, kdy byl poblíž této zastávky postaven hotel Alžbětin dvůr a
po jeho zakoupení hoteliérem Franzem
Urbanem z Lestkova v roce 1919, byl pro
zvýšení pohodlí čekajících cestujících tento
přístřešek odstraněn a k hotelu byla přistavěna moderní dřevěná čekárna. Nově vzniklá Obec Konstantinovy Lázně se pak 9. července 1925 obrátila na správní radu Místní
dráhy a vyjednala pro zdejší zastávku také
výdejnu jízdenek. Tím byla v podstatě přenesena plnohodnotná železniční zastávka z
původního (Kokašického) nádraží do blízkosti Konstantinových Lázní. Posledním pokladním v této výdejně ještě před jejím odstraněním v roce 1962 byl pan Maxa z
Bezdružic.

Ten ještě krátce před svým odchodem do
penze prodával jízdenky v nově postavené
nádražní budově (dnešní nádraží čp.113,
které bylo i s moderním betonovým perónem slavnostně otevřeno 9. dubna 1962,
brzy ho však nahradila zdejší občanka paní
Olga Gabrielová. Ta spolu se svým manželem, řidičem lokálky, bydlela v čp.68. V roce
1936 bylo původní nádraží Konstantinovy
Lázně přejmenováno na nádraží Kokašice.
Podle znalce zdejší železnice M. Klase se
však během války stanice v Kokašicích přejmenovala zpět na "Konstantinsbad".
Dopravu na trati zpočátku zajišťovaly dvě
parní lokomotivy řady 97. Po roce 1918 dostaly u Československých státních drah označení 310.089 a 090 a byly to téměř přesně ty, které dnes jezdí na oslavách Parního
léta. Na trati zpočátku jezdilo několik smíšených vlaků, kde nákladní i osobní vozy by

ly spřaženy do jednoho vlaku taženého těmito slabými lokomotivami řady 310.
Cestovní rychlost byla nízká, navíc díky zdlouhavému přepřahání nákladních vagónů
ve stanicích nedosahovala ani průměrné
rychlosti 25 km za hodinu.
Dobové vtipy hlásaly, že když cestující pospíchá, měl by jít raději pěšky. Cestující školní mládež se prý zase někdy bavila předbíháním vlaku v zatáčkách. Po vzniku samostatné Československé republiky byla pro
neutěšené hospodaření celá dráha zestátněna a provoz od roku 1925 převzaly Československé státní dráhy. Zřejmě i toto rozhodnutí znovu zastavilo přípravu dalšího
prodloužení trati do Teplé. Z dochovaných
dokumentů lze ale vyčíst, že rozhodování o
dalším vedení trati bylo dlouhé, ale nebylo
jednoduché, neboť ve hře bylo několik variantních tras. První trasa měla vést z Bezdružic přes Loučky přímo do Teplé, byla nejkratší (15 km) a nejlacinější (necelé 2 mil.
Kč). Druhou - východní variantu - prosazovalo především Město Úterý, a to již v době
před první světovou válkou.
Měla vést do Teplé východní stranou okolo
města Úterý v délce 22 km, cena se však odhadovala na 3,6 mil. Kč. Třetí - západní variantu- kterou u Zemského výboru po vzniku

Zastávka Blahousty (nahoře)
Dlouholetý řidič zdejší lokálky p. Gabriel
z Konstantinových Lázní (uprostřed)
Žádost Obce o zřízení výdejny jízdenek
v nové zastávce u hotelu Alžbětin dvůr
(vlevo)
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STŘÍPKY Z HISTORIE

Střípky z historie (30)

Královna-lokomotiva řady 423 jezdila na
zdejší trati od roku 1933 foto ze sbírky J. Bízka

Zastávka Lomnička - foto M. Klas (2012)

ČSR prosazoval mariánskolázeňský advokát
Albert Ott, měla vést do Teplé přes Boněnov,
kde se v té době těžil antimon a tato trasa
také byla doporučována jako nejvýhodnější.
Nicméně prověřována byla i trasa samostatné lokální trati do Teplé ze Stříbra přes Černošín a Lestkov. Připravovaly se i plány na
odbočku lokální trati z Cebivi do Černošína,
z Bezdružic do Úterý a možná i některé další varianty. Výsledek však známe - ani po
mnoha letech se nikomu nepodařilo prodloužení železnice do Teplé vybudovat.
Paradoxně - nejblíže k prodloužení trati bylo období po roce 1938, po obsazení Sudet
německou armádou, neboť Bezdružický okres byl přičleněn pod kraj Teplá a lidé tam
museli často dojíždět za úřady. Bohužel, začátek války v září 1939 toto úsilí opětovně
zmařil, když přesměroval veškeré stavební
materiály výhradně pro válečné účely. K 29.
březnu 1930 zahájilo provoz nákladiště čedičového kamene pod Břetislaví. Sem byla z
lomu na Hradišťském vrchu vybudována tížní lanovka, která svážela kamenivo do železničních vagónů. Vagóny naložené kamením
však byly velmi těžké a třicet let staré lokomotivy řady 310 přestaly provoz zvládat.
Proto byla na bezdružickou lokálku 5. dubna 1930 trvale předisponována výkonnější
lokomotiva řady 320.025. Ale ani ona nezvládala těžké náklady a tak již o dva roky
později byla na naší lokální trať vyslána no-
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vá lokomotiva - královna místních tratí-lokomotiva řady 423. V té době se ČSD již několik let potýkaly se zvyšující se konkurencí ze
strany nastupující automobilové a autobusové dopravy.
Na Bezdružicku byla od roku 1929 v provozu autobusová linka podnikatele Röhlinga z
Plané u Mariánských Lázní přes Lestkov do
Konstantinových Lázní. Röhling v Konstantinových Lázních vlastnil dům čp. 69 (dnes
penzion SIESTA pod přejezdem), kde vybudoval garáže pro autobus a nákladní automobily. Dopravu po válce získal do správy
pan Rudolf Pochop, po zestátnění dům připadl do vlastnictví ČSD jako bytový pro jejich zaměstnance. Svou cestovní rychlostí a
operativností silniční doprava dráze vážně
konkurovala. Na lokálkách s provozem parních smíšených vlaků se však o zvýšení cestovní rychlosti nedalo uvažovat. Proto ČSD
zahájily vlastní program motorizace osobní
dopravy. K 15. květnu 1930 byly na zdejší
trať nasazeny dva kolejové autobusy Tatra
řady M 120.2-věžák.Ty přinesly výrazné zvýšení cestovní rychlosti, pohodlí a na trati díky jejich operativnosti a nižším nákladům
přibylo více spojů. Jízdní řád se v té době
začal podobat tomu, jaký známe z trati
dnes. Otevřely se nové zastávky Lomnička a
Břetislav a trať tak měla celkem 9 zastávek.
V té době byl jedním z řidičů lokálky i konstantinolázeňský občan Alois Mages (nar. 1.
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2. 1911), který zde se svou ženou Annou
vlastnil malý domek čp.7 (již neexistuje,
dnes kotelna u domu čp.5).
Tento článek si neosobuje právo neomylnosti uváděných informací. Jejich případné
doplnění či upřesnění uvítám a ocením.
Uvítám zejména zapůjčení dobových fotografií. Za poskytnutí cenných informací děkuji členům Plzeňské dráhy a zejména panu Jiřímu Bízkovi.
Ing. Jiří Kalista, místostarosta

Vůz řady M 120 - věžák (nahoře
Zastávka Strahov - (2012)
(vlevo)
Zastávka Břetislav - foto M. Klas (2013)
(dole)
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Z farnosti
Přehled vánočních bohoslužeb
23. 12. 2013 - v 17 h. zpívání u Betléma
ZŠ Bezdružice /zahájení tříkrálové sbírky,
přivítání světla z Betlému/
24. 12. 2013
Betlémské světlo
Konstantinovy Lázně: v čase od 10:00h. do
11:00h. bude možné si převzít Betlémské
světlo v kostele Panny Marie Lurdské
Teplá-Město: v čase od 10:00h. do 11:00h.
a od 16:00 do 17:00h. bude možné si převzít Betlémské světlo v kostele sv. Jiljí /na
náměstí/
Štědrý den /vigilní mše sv. ze slavnosti
Narození Páně/
15: 00 Bezdružice
17:00 Teplá - Město
21:00 Okrouhlé Hradiště /bohoslužba
Slova/
25.12. 2013 Slavnost Narození Páně
Konstantinovy Lázně mše sv. v 9:00h.
Teplá-Město mše sv. v 11:00h.
Mnichov mše sv. 14:00h.
26. 12. 2013 Svátek sv. Štěpána
Mnichov mše sv. 11:00h.
Ovesné Kladruby 14:00h. /farni místnost
v budově Obec. úřadu/
31. 12. 2013
Mše sv. + děkovná pobožnost na konci roku
Teplá-Město 11:00h
Konstantinovy Lázně 9:00h.
1.1. 2014
Nový rokSlavnost Panny Marie Bohorodičky
Konstantinovy Lázně mše sv. v 9:00h.
Teplá-Město mše sv. v 11:00h.
Bezdružice 14:00h.
5.1. 2014 Zjevení Páně /žehnání vody, křídy, kadidla/
Konstantinovy Lázně mše sv. v 9h.
Teplá-Město mše sv. v 11:00h.
Bezdružice mše sv. v 14:00h.
12.1.2014 Křest Páně
Konstantinovy Lázně mše sv. v 9:00h.
Teplá-Město mše sv. v 11:00h.
Bezdružice 14:00h.
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